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 مقدمۀ مترجم

آنان  به زنان را بیان داشته و نسبتعدالت  ترین وجه کرامت وشریعت اسالمی به مناسب

جنسی  های مختلف انسانی وعادالنه جنبه ستم جاهلیت نجات داده است، و را از جور و

جامعه بوودن را مفووون نمووده     عضو بودن و بودن، مادر بودن، همسر آنان اعم از دختر

مختلف، برخوی   یاهزماندر و جوامع مسلمانان  بعضی از آن نیستیم که در منکر است. ما

زن ظلم روا داشته و او را از حقوو  مسولمم ماننود آمووز       مسلمانان به نام دین برز ا

، اندنگذاشتهانتخاب شریک زندگی مورد رضایت خاطر  آزاد ر مسایل دینی مفروم، و د

و  جنبو  عموومی نودارد.   و عدم شعور صفیح دینوی سرشمومه گرهتوه    ز لیکن این امور ا

 انود در برای رهع آن توال  نمووده   این اوضاع بوده و که منکر اندبودههمواره مسلمانانی 

جامعه نقم بسیار اساسی را به عهوده دارد. شنانکوه    حالیکه به همه هویداست که زن در

 د:گویمیشاعر 
 عراقطیب األ عددت شعبا  أ      عددتهاأذا إم مدرسة األ

. لیکن «ایساخته پاک نهاد را آن را مهیا نمایی یک ملت ای است که اگرمدرسه مادر»

مسولمان،   شوریی ریور   کموورهای رربوی و   های تبادل هرهنگی بوا از گمودن دروازه بعد

کوردن زن در   اشوت ماننود: کوار   که یوبال وجوود ند   جامعه اسالمی پدید آمد شیزهایی در

مسوایل   شورکت در  نمودن زنان به مسوایل سیاسوی، و  پیم ادارات دولتی، و و هاکارخانه

هوای  هم، بدون مراعوات خووصویت   مساوی با زن به گون  باتی و..... زمانیکه مرد وانتخا

را نادیوده   اختالف ذاتی و هطری جنس خوود  پای یکدیگر بگذارند و جا ذاتی هرکدام، پا

 عقول و  گوردد، شوون دور از  بگیرند، مسیر زندگی به اهداف وایعی خوویم منتهوی نموی   

مووالح جامعوه    لف که موالح ذاتی آنهوا و بین دوجنس مخت عدالت است که خداوند

شوان بواهم   تواوت بین آنهاست، مساوات یایل شود، پس باید وظوایف  اختالف و مبنی بر

 پذیرد. این را نمی عدل ریر عقل و هر  داشته باشد و
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دهد بلکه نووف مهمترجامعوه انود، پوس بایود      زن نوف جامع  انسانی را تمکیل می

رهع ستم نسبت به زنان هراخوانود،   معه را به کرامت، عدالت وجا درپرتو یانون الهی اهراد

 سرشوت و  طبیعوت و  های متناسوب بوا  شغل مسایل آموزشی، تربیتی و زنان بتوانند در تا

 هوای ویو خ خوویم، و   تفمول مسویلیت   روحوی و  توان جسمی و شخویت اجتماعی و

 قوو  مسولم و  کانون زندگی ممترک، منوووانه بوه ح   تمکیل خانواده و و انتخاب همسر

 رسود کوه موردم درپرتوو حوواد  و     شنین هم به نظر موی  متناسب خویم دست یابند، و

گردند، حتی رویدادها خواهی نخواهی به تدریج به حکمت شریعت الهی دربارخ زن برمی

احترامی به زنان داده است کوه   شریعت اسالمی حقو  و ،کنند کهدشمنان نیز اعتراف می

یوانین وضعی نیامده است. پوس بورزن    های دیگر وشریعت از یک هیچ به طور مطلق در

 هوا و مبنوای مسویلیت   مرد نیز بر مسلمان الزم است که وحدت خانواده را رعایت کند و

بیرون  در حوظ کند. و این انسجام را یبال همسر  این وحدت و تکالیوم در وظائف و

 نموایی و خوود  ط با موردان و اختال از سخت مراعات نموده و از منزل: زن باید حجاب را

 سالمت جامعه از شیوع مسایل جنسوی و  که این خود رمز نماید زیورنمایی حذر زینت و

این مسوایل   آن رریند، اگر سامانی است که جوامع رربی امروز در سروبی باری و وبندبی

 جامعوه از  هوا و از آلوودگی  هوا های مسلمانان بطور درسوت مراعوات شوود، دل   جامعه در

انودازه   هور  حیا موون خواهد ماند، زیرا عوت و منکرات پاک خواهد شد و و هاراهیگم

صوالبت موردان    مواضوع تهموت دور باشوند، یووت و     بواری و  و بنود بی ابتذال و زنان از

 این صورت یضیه برعکس خواهد گردید.  ،آن ریر بیمترخواهد شد، در

اد نیو های باشد کوه ب هرومایگی وهرگونه زشتی  جامع  نوینی که خالی از ایجاد به امید

 سازد.  جامعه را متزلزل می خانواده و

 «مطیع»یریب اهلل 
qarib@maktoob.com 

 



 

 

 پيشگفتار

های دهها تون از دانمومندان و اندیمومندان اسوالمی     که با همکاری و کوشم این منمور

و تهیه و آماده گردیده است، موضع و مویوف شوریعت اسوالمی را در موورد حقوو  زن      

ساحات جواموع اسوالمی بطوور     مسائل مربوط به وی که در عور حاضر یضی  مهمی در

شممگیر مطرح بوده و تمدن ررب موتون آن گردیده، و ربار این هتنه بعضوی از جواموع   

اسالمی و اهکار برخی از هرزندان امت مسلمه را هم هرا گرهتوه اسوت، بیوان نمووده و در     

مسائل مربوط بوی را طبق اوضاع پر آشووب و هتنوه    دهاع از زن و حقو  وی، بسیاری از

انگیز عور کنونی بطور دییق بررسی کرده و بمکل مختور و مستند آماده و تقدیم نموده 

 است.



 

 

 مقدمه

 علی رسول هللا  وعلی آله وصحبه أجمعین.الحمدهلل والصالة والسالم 
کند، عه بیان میمویف شریعت اسالمی را در مورد زن و حقو  وی در جام این منمور

 مهموی بووده و پیراموون آن بفوم و منایموه در      حقویی که در عور حاضر یضوی  دا  و 

های سراب ماننود  در هموه   گرایی با جلوهگیرد، شون رربگوشه و کنار صورت میهر

خواهند هرزندان این امت را به بیراهه بکمانند، این های اسالمی گستر  یاهته و میکمور

دینان شود تا هریب بیخاطر پند و عبرت به هرزندان امت اسالمی تقدیم میپیام دلسوزانه ب

و اروا کنندگان را نخورده و روزی به دام آنها نیوتند، و باید بدانند کوه خداونود عزوجول    

دستور و یانونی را که برای بمریت وضع نموده مواهق و مطوابق و شایسوت  هور زموان و     

 شامل حال همه است. مکان بوده و رحمت و عطوهت خداوند

گرایی منفط مادی های سکولرستی وهای بین المللی رربی با دیدگاهگروه ها وسازمان

دادن ارزشهای  های رربی، جهت هدف یرارهمدستی دولت شهوانی شان، با همکاری و و

زده، دشمنی خود را شتاب تا بوورت آشکار و ،واالی اخالیی این امت تومیم گرهته اند

 اعالم بدارند. صراحتاً

حاال که به همه، اسباب عجز و ناتوانی سیاستمداران در مقابول حموالت و تجواوزات    

این مراحل حساس کوه   سیاسی و عسکری دشمن هویدا و یابل درک گردیده است، و در

امروز و هردا با آن مواجه هستیم، نباید دانممندان و اندیمومندان اموت اسوالمی در برابور     

نمینی را اختیوار کورده و واکنموی از    کری دشمن نیز عاجزانه گوشهحمالت هرهنگی و ه

جبهوات مسوتفکمی را در ایون رونود تموکیل داده و       خود نمان ندهند زیرا دشمن یوبالً 

دهنود، توا   جهات معینی را در داخل امت اسالمی هدف حمالت هرهنگی خویم یرار می

شواید   دین شان تضوعیف نماینود.   به شعائر وسیله باور و اعتماد هرزندان این امت رابدین

هم بتوانند روزی کموری از کمورهای اسالمی را مورد حمله یرار داده نظام سیاسی آنورا  

ند، لویکن توا ویتیکوه    از بین ببرند و یا نیروی عسکری آنرا از پوا در آورده متالشوی سواز   
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ند هرگوز  نان و اعتماد شان را نسبت به دین مقدس شان از دست نداده باشمسلمانان اطمی

 .های مسلمان مسلط و مسیطر شوددشمن توان این را نخواهد داشت که بر ملت

﴿ هرماید:می خداوند                    

         ﴾ ( :٩٦آل عمران.) 

با القاء  و)شد شما را گمراه کنند اشتند کا  میگروهی از اهل کتاب آرزو د»

خویمتن را گمراه  جز (با این کارها)ولی  (م برگردانند،از اسال را شماهایی در دینتان، شبه

  ﴿ هرماید:می . همچنان«ههمندنمی سازند ونمی         

  ﴾ ( :٩٦النساء.)  

 )در و انود شوده دارند که شما کاهر شوید همان گونه که خود کواهر  دوست می (آنان)»

 .«کور با ایمان( مساوی شوید
شوود توا   موجوب موی   بودین ملفوون   کنود و این حقیقتی است که یرآن آنرا ثابت می

های شوم آنها را مولفان این امت گرد هم آمده با همدستی و همدلی و اتوا  نظر توطئه

گیرد به امت اسالمی اهماء نموده از آن احات مختلف بوی ه آنچه به زن تعلق میکه در س

 جلوگیری نمایند. 

نامه کوشم شده تا با ذکر دلیل بدون شرح مووول آن بطوور   جمع آوری این وثیقه در

 به خوانندگان گرامی تقدیم گردد. مختور و همرده

 باشد:حاوی مطالب ذیل می این منشور

 دمات اساسی.مق * سر آراز و

 .وظایوم مقررات شرعی مربوط به حقو  زن و * اصول و

 .تعلیلی به برخی از این اصول * بینم توضیفی و

 ها.ها و درخواست* سوار 
       



 

 

 مقدمات اساسی سرآغاز و

مبادی و مقدمات اساسی شرعی و وایعی وجوود دارد   ،در مورد حقو  زن و وظایف وی

شورعی پیراموون آن را موورد بفوم و بررسوی یورار داده،        اصوول  که هرگونه ترکیوب و 

آمودهای  پویم  نماید، شنانکوه راه عوالع عووار  و   مسلمات آنرا تعیین می ها وخواسته

 ذیل است: یابد، که مهمترین آن از یرارمتریبه را نیز درمی

یوا   حق، شه مربوط به امور دنیوی باشود و  اعتقاد یاطع براینکه یگانه مودر خیر وـ 4

 باشد.، میصسنت مطهر پیامبر  اخروی، همانا وحی الهی با دو اصلم، یرآن کریم و

 معتبر یرار گرهته و نظور بوه ارز  و   به تعقیب آندو اصل پاک، اجماع ثابت شده و و 

آن جوایز   مخالووت بوا   اسالم دارد در ویت ضرورت به آن رجووع شوده و   اعتباری که در

 هرماید:می خداوند ،رودنای ایمان بممار میباشد، زیرا یکی از شروط و زیربنمی

﴿                            

             ﴾ ( :55النساء.) 

آورند تا آنکه ترا در آنچه میانمان مایه اخوتالف  یبه پروردگارت سوگند که ایمان نم»

تسولیم   است، داور گردانند، آن گاه در آنچه داوری کردی، هیچ دلتنگی در خود نیابنود و 

 .«شوند به تسلیم شدنی
آشکار در دین، که باید هر مسلمان آنرا بداند، یگانه پنداشتن  جمل  امور معلوم و از و

یقین کامل داشوته باشود کوه     است، که بنده باید ایمان و خداوند در آهرینم همه کائنات

 جوامع بموری، تنهوا و   های زندگی اهراد وعرصه همه شئون و هرما، درحکم گذار ویانون

 باشد.تعالی می تنها اهلل تبارک و

عبوادت اینسوت کوه بنودگان بایود در تموامی        در مورد یگانه پنداشوتن خداونود در  و 

 به جز او کسی دیگری را بوه داوری بور   خود گردانند، و داور وحاکم  را امورشان، اهلل

 .نگزینند
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مکان  و بندخ مسلمان باید یقین کامل داشته باشد که شریعت اسالمی در هر زمان و2

احکام آن، همه نواحی حیات  یوانین و شایستگی آنرا دارد، و اهلیت و یابل تطبیق بوده و

جزئی دین  یوانین کلی و همه احکام و کامل براعتماد  یقین و دارد، و بمری را دربر

مساوات،  خیر، عدل و بداند که اسالم دینی متکاملی است که کلیه امور داشته باشد، و

 ﴿ هرماید:می  گرهته است. خداوند شوقت را هرا رحمت و        

                           ﴾ 
  (.٦اإلسراء: )

میمنان را که کارهوای   گرداند ویطعا این یرآن به آیینی که پایدارتراست راهنمون می»

آنچکوه سوبب    «شان خواهود بوود  که پادشی بزرگی برای دهدکنند بمارت میشایسته می

مقوررات، خداونود    شود، آنست که مودر این یوانین واین مورد میاطمینان در  اعتماد و

 بوا علوم گسوترده و    ورزد وشووقت موی   حکیم است، ذاتی که بربندگانم لطف و عزیز و

 هرماید:می است، خداوند امور حکمت کاملم مدبر

 ﴿                     ﴾  

  (.٠٥: ةالمائد)
 آیا خواستار حکم جاهلیت اند؟ و برای مردمی که یقین دارند، داوری شوه کسوی از  »

  «خدا بهتراست
ای، الزم هر رابطوه  در حالت و هر اصالح نمودن هرگونه خللی در لذا درست کردن و

حق باشد یا در  ی، یا دراست که مواهق به معیار شریعت باشد، خواه در درستی یا نادرست

یا هم  عقیده با ما ارتباطی ندارند و نباید این معیارها را دیگران که از نگاه دین و باطل، و

 آنعده مسلمانانی که متأثر به ایدیولوژی آنهوا انود سونجم و تعیوین نماینود، خداونود      

  هرماید:می

﴿                   ﴾ (٩٦: ةالمائد.)  
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تو نازل کرده، بوه هتنوه   بخمی از آنچه خدا بر  آنان برحذر با ، مبادا که ترا در از و»

 .«دراندازند
و به هرزندان امت اسالمی آگاهی داده شود تا از یوانین و مقررات وضع شده توسط 4

ل دین اسالم استوار بوده یواعد و اصو که ارلباً بر مبنای مخالوت با نووص یرآنی و بمر

و با شعائر و ارزشهای واالی دین مغایرت دارد هرشند احیانا در ظاهر زیبا و پسندیده 

جلوه نماید و شاید هم در بعضی از جوانب این یوانین گوش  از حقایق به نظر آید که 

 آنهم بدون شک نتیجه سرشت پاک انسانی بوده که در ابتدای خلقت بر آن آهریده شده و

خواهد  یا اینکه در نتیج  عقالنی بودن بمر شنین جنب  مثبتی در یوانین وضعی به نظر

﴿ هرماید:بخورد، برحذر باشند. خداوند می               

  ﴾ ( :٩٨النساء.)  

 .«یاهتندآن اختالف بسیاری می دربود یطعا جانب ریرخدا می از -نیرآ -اگر و»
 هسواد و  همچنان آگاه ساختن هرزندان این اموت بور اینکوه موودر هموه تبهکواری و      

همانوا   ،برنود رنج موی  آن شکایت داشته و شه کاهر از گزندهای که بمربت شه مسلمان و

 آیوین و  خودساخت  آنها با اسوالم و دوری ایموان از   تباین یوانین وضع شده و مغایرت و

آن نهوته  آسایم بمریت در آرامم و رشادات اسالم که یگانه مرجع اساسی حق بوده، وا

  هرماید:می باشد، خداونداست، می

﴿                      ﴾ ( :٩٤الروم.)  

 هرماید:می تعالی ان اوهمچن «مردم شد به سبب عملکرد آشکار بفر هساد در بر و»

﴿                              ﴾ 
  (.٨٨األنبیاء: )

داشوت،  خدای یگانه، خدایان دیگری وجود می جز -زمین آسمان و -آن دو در اگر» 

آنچوه   عور ، از  شد، پس منزه است خداوند پروردگوار آسمان هردوتباه می زمین و یطعاً

 .«کنندوصف می
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که دین اسالم یگانه دینی عدل  ایمان کامل داشته باشد و مسلمان باید متیقن بوده و  4 

کنود، و   جونس مسواوات بریورار   هوم  خواست عدل اینست که میوان دو  است، و الزمه و

 اشد، از هم جدا کند.دوجنس مختلف را ویتیکه امکان مساوات میان شان نب

شرط است، اشتباه بزرگی را  کند که اسالم دین مساوات بدون یید وکسیکه ادعا می و

 مرتکب شده است، زیرا مساوات مطلق گاهی هم نیاز به عملی نمودن مساوات میان دو

کسانی  حقیقت ظلمی آشکار است، و که این در کند،مختلف را ایجاب می شیز متواوت و

کلمه مساوات برداشت  شان از مساوات، عدل است، آنها معنای درستی را ازکه برداشت 

به  یرآن کریم هم امر لوظ آن به خطا رهته اند، زیرا یک حرف از اند ولی درنموده

: هرمایدمی مساوات مطلق ننموده است، بلکه امر به عدل نموده است، شنانکه خداوند

﴿           ﴾ ( :٦٥النفل.)  

  «کندمی احسان امر حقیقت، اهلل به عدل و در»
 مساوات را در اساس عدل استوار است، و یوانین شریعت اسالمی بر شه بسا احکام و

گذارد که صورتی می همچنان تواوت در آن عدل باشد، و که در نمایدصورتی مراعات می

﴿ اید:هرمباشد، خداوند می آن عدل بریرار در                     

            ﴾ ( :٤٤٠األنعام.)  

را دگرگون  کلمات او عدل سرانجام گرهته است، سخن پروردگارت به صد  و و»

 .«شنوای داناست او ای نیست، وکننده
 گی و روابط بمریت را براحکام. لذا اسالم زند عدل در ، وآگاهی یعنی صد  در 

با  هرحالت و دارد، پس عدل درمی استوار نگه اساس عدل تا آخرین حد برپا نموده و

 هرماید:می انسانی مطلوب است، خداوند هرکسی و از هر

 ﴿                      ﴾  

  (.٩: ةالمائد)
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کنید که آن به تقوا نزدیکتور   را برترک عدالت وا ندارد، عدالت دشمنی یومی، شما و»

 .«است
هردی( معتقد ) حاضر، به نظری  در مورد روابط میان بمر، جاهلیت رربی عور -5

 روی منطق نتیجه و داده است، که به طبیعت حال و از بوده آنرا معیار اساسی یرار

 آن گردند که یقینا عالیه و پیروانم تسلیم بر ،شد که سرانجام این طرز هکر شنین خواهد

 خودخواهی و دیگری، و رالب آمدن یکی بر ها واساس کممکم رابطه میان انسانها بر

هداکاری  دیگران بوده و کمک، همکاری، دستگیری، بخمم، ایثار و تنگی بر بخالت، و

روی از جادخ ثمره کج ندارد. این همه دگرگونی حاصل و ع آنها راهی نداشته وجوام در

باشد. پس آنرا برای بمریت وضع نموده است، می حقیقت و از راهی که خداوند

حقو  متعلق به هریکی از آنها، که اجندای  مرد، و اختالهات میان زن و ها وکممکم

دهد، همه نتایج میرا  زمان تمکیل می کنورانسها و مفاهل جهانی را در این ویت و

 تقویت کرده و های دینی و تفریف شده و آنراهرهنگ ررب است که ریمه تاریخ و

نماید، و زن را سبب و مودر مرد را ازلی معرهی می دشمنی میان زن و موکورخ عداوت و

 ها وگهرهن بعضی از خوانند، این میرا  تاریخی ررب شاید بااساسی همه اشتباهات می

 با تأکید، با گردیده باشد، ولی بدون شک و همسیر های دیگر خلط خورده وآیدیالوژی

آیین اسالم   نسبتی نداشته و ندارد. در هرهنگ مسلمانان هیچ رابطه و شریعت اسالمی و

زن و مرد این حق را ندارند که حقو  را تعیین نمایند، بلکه یگانه کسیکه حقو  همه را 

 ﴿ :داناست، که هرموده است نماید، خداوند لطیف ویتعین م مقرر و        

              ﴾ ( :٤٩9األعراف.) 

وی  را از (حوا)همسر  را از نوس واحدی آهریده و اوست کسی که شما»

 .«انس یابد( و) بدان آرام گیرد (آدم) آورد تا پدید
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تلوف حقوو  در مفویط زیسوت مسولمانان و       سوتم، سولب و   عدالتی، جوور و اما بی

رسد اسوباب و علول مختلووی    ها که به مماهده میبخووص در زندگی بعضی از خانواده

 شود.به دو مورد آن اشاره می داشته که در این منمور

تمسک نبوده، یوانین و آنها به اصول و مقررات دین مقدس اسالم توجه و م ،اول اینکه

  .انددادهرا سرممق امور خود یرار هرهنگ رربی 

ید و بوه آن  از رسم و رواجهای هرسوده که مخالف شریعت اسالم بوده تقل ،دوم اینکه

های گوناگون شوده و در نتیجوه از آن صوراط    خره منجر به معضلهعمل نموده اند، که بآل

راهوه  تعیین هرموده منفرف شده بوه بوی   قیمی که خداوند عزوجل برای سعادت بمرتمس

 ها در مجتمعات ایمان شده است.عدالتیسبب همچو بی رهته اند و

پایوداری آن، علیووه   اسوالم و  ابتودای درخمویدن نوور    کواهران از  مبوارزخ  جنوگ و  -5

  هرماید:می خداوند ،استمرارخواهد داشت مسلمانان آراز گردیده و

﴿                  ﴾  (٨٤٢: ةالبقر.)   

دیون توان    را از اگور بتواننود شوما    کنند تامی شما پیکار با )مستمراً( اینان همچنان و»

 .«برگردانند
تسلط کوار بر مسلمانان که گواهی ر  داده اسوت، گوروه مناهقوان نیوز میوان        توأم با و

 هوای موضوع گیوری   پرورانیدند، بایلب می که در آنچه را اندام نموده، ومسلمانان عر  

کسانی هم پیدا شده که دنبال آنها رهته انود، از اینورو بایود مبوارزخ      ساخته، و شان آشکار

 هرماید: می این گروه هتنه انگیز صورت گیرد، شنانکه خداوند توویه حساب با جدی و

﴿                                        

   ﴾ ( :٦التفریم.) 

جایگاه شان دوز   آنان رلظت کن، و بر کن و مناهقین جهاد ای پیامبر! علیه کاهران و»

 .«سرانجامی است! شه بد است، و
 هرماید: می و
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﴿                      ﴾ ( :٩المناهقون.)  

هوالک شوان کنود، شگونوه      با ، خداونود  آنان برحذر آنان خود دشمن اند، پس از»

 «روند؟!راهه میبی
آنوان کوه نوووص     رو  هریبکارانه بسویاری از  راه و شنانکه الزم است مسلمانان، از

 یوا موهووم و   الووان و  تأویول نمووده و معوانی و    را تفریف و -حادیما آیات و -شرعی

دارنود،  اساس، بورای موردم ارایوه موی    بی پیمکم نمودن شبهات باطل و مقوود آن را، با

کوه تفوت    روان حلقه بگو  این گروه مکارآگاهی داده شوند. همچنان الزم است دنباله

توجیه و  آنان شده، نویفت و گیرعورحاضر گریبان معنوی، که در شکست مادی و تاثیر

به  اهتخار که حس عزتمندی و لوحیمردمان هریب خورده ساده راهنمایی شوند، تا همچو

شوبهات   تبلیغات و تأثیر یوانین این دین عزیز در وجود شان ضعیف شده و زیر احکام و

اسوالم   اعوتالی دیون   بوه عوزت و   آموده، و  گمراه کننده این گروه مناهق رهته اند، به خود

 ببرند.پی



 

 

 وظایف زن مورد حقوق و ضوابط شرعی در اصول و

 عزت شوان، و  )مسایل زن( شه در اوع یدرت و مسلمانان ممکلی بنام تاریخ اسالم و در

هرزنودان   شکست آنوان وجوود نداشوت، ولوی هنگامیکوه رورب و       زمان ضعف و شه در

کوه  -جواموع بموری   در رنجهایی گوناگون را بوا تبلیغوات شوان    زدخ شان، امرا  وررب

هوای بنوام )مسوأل     پیامد انتقال دادند، مسایل و -باشدشامل آن می کمورهای اسالمی نیز

منایموه   مسوأل  زن یابول بفوم و    زن( مطرح گردید که گویی هیچ موضوع مهمتری جوز 

جامعه مسلمانان بر اساس  روان آنان صداهای بنام آزادی زن را دردنباله ها ونیست، رربی

ضوابط  اصول و بینیم که بعضی ازلذا الزم می نمودند. ی رربی بلندتکری سیکولرسطرز ه

 :تعیین نموده بیان نماییم مقرر و که دین مبین اسالم آنرا شرعی مربوط به زن را

 ﴿ هرماید:می رود، خداوندزن طرهی از دو جنس بمری  بممار می -4    

      ﴾ ( :٩٠النجم) «ماده را  و اوست که جوتهای نر و

  .«آهریندمی

﴿هرماید: می یک نوس انسانی است، خداوند جزوی از شنانکه زن پاره و      

                   ﴾ (4:ءالنسا.)    

یوک انسوان    را از کوه شوما  خمم پروردگارتان بپرهیزید، پروردگواری  ای مردمان! از»

 .«پدید آورد سپس همسر  را از او بیاهرید و
بهبوودی   راه آبوادی و  در منمأ و سرنوشتم، خواهر مورد بووده، و   پس زن در اصل و

مچنان هم مسیر است، ه همراه و -گیرداموری که به هرکدامی آنان تعلق می در –جامعه 

 بآلخوره در هموه یووانین و    کیور، و مسایل عام  دینی، مانند توحید و اعتقاد، پادا  و در

تواوتی میان این دو جنس وجود  مقرراتی که مربوط به حقو  و وظایف آنها است هر  و

 هرماید: می نداشته و ندارد، خداوند 
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﴿                               

          ﴾ ( :٦٢النفل.)   

 گمان به زندگی پاک ومن باشد، بیاو می هرکس از مرد یا زن که کار نیک کند و»

کردند، پادا  کوترین آنچه میبه آنان برحسب نی مسلماً داریم وپسندیدای زنده ا  می

 .«دهیممی
 نزد ابوداود و) ما النِساُء َشقائُِق الرجال(إن  )هرمایند: می ص و پیامبر بزرگ اسالم 

کرامت در نزد  از اینرو میزان عزت و «همانا زنها، خواهران مردان اند»  (ترمذی

 ﴿هرماید: می پارسایی است، شنانکه خداوند تقوا و خداوند       

   ﴾  

  (.٤١الفجرات: )

 دییق، بلیغ و هیچ تعبیر و «شماستترین خدا، متقی ترین شما در نزدگمان گرامیبی»

   ﴾   ﴿ :هرمود نخواهیم یاهت، هنگامیکه خداوند این لوظ در رساتری از

یعنی: مردان شما در طاعت اهلل تعالی مانند زنان . «همه از همدیگرید» (.٤٦٠عمران:  آل)

 حوا بوده و نسل آدم و جنس، از مانند مردان شما، زیرا هردو زنان شما هستند، و شما

 باشند.جنس مکلف می هردو

  ﴿ :هرموده همچنان خداوند                 

           ﴾  (٤٦٠عمران:  آل.) 

که من عمل هیچ کسوی   پاسخمان داد پذیرهت و آنگاه پروردگارشان دعای ایمان را»

 ای ازضایع نخواهم کرد، پواره  -مرد خواه زن باشد یا -که به کار پرداخته باشد را از شما

 .«شما از پارخ دیگر هستید
یووانین   معنای انسوانیت، و در عمووم احکوام و    موهوم و مرد در وپس هر دو نوع زن 

 میزان عدل الهی باهم برابراند. دین و
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آهورینم،   زن با مورد در  الزم دانسته اینست که،  حکمتی را که خداوند آهریدگار و

جونس   هوای کوه در نهواد هوردو    توواوت  همین اختالف و تکوین برابر نباشند، و هیئت و

نیروی جسمانی و عواطوف   های در توان وتواوت گردد که هر  ومی گذاشته شده، سبب

 های آنان نیز ظاهر گردد.اراده ها وخواسته و

﴿هرماید: می خداوند        ﴾ ( :١٩آل عمران.) «پسر مانند دختر 

 .«نیست

 ﴿ هرماید:در مورد زن میو                    ﴾ 

[ ناتوان است ]به شود و او در ]جدلآیا کسى را که در زیور پرورده مى» (.٤٩الزخرف: )

 . «دهند؟[خدا نسبت مى

، سبب شده تا اندشدهمرد برآن سرشت  کدام، زن و اختالهی که هر تواوت و

این اختالف که البته نظر به حکمتی که  احکامی در مورد طرهین ایجاد شود، ها وحکمت

جوانب تمریعی، کار  های را در بعضی ازداند، تواوتآگاه آنرا بهتر می دانا و خداوند 

های دو جنس سازگار است، الزم گردانیده است. خووصیت و وظیوه، که با تکوین و

 هرماید: می خداوند

﴿                  ﴾ (:٠٩األعراف.)  

دارای خیورات   دهود. بزرگووار و  تنها او هرمان موی  آهریند وکه تنها او می آگاه باشید»

. پس ارادخ آهرینم عالم هسوتی کوه   «ندی است که پروردگار جهانیان استهراوان، خداو

 احکوام و  در اوامور و   شرعی خداونود  گردانیده، با ارادخ دینی و آنرا مقدر خداوند

 آبوادی جهوان و   شده تا موالح عاموه، و  مرد یکجا شأن زن و هم در با تمریعات، هر دو

 اجتماعی بمریت تأمین گردد.  تنظیم حیات هردی و

 شود تا این حقیقت را ثابت وبراین حقایق ثابت، احکام شرعی عام مرتب می -2

بنا نظام اسالمی یگانه زیر اده، شون خانواده دراحکام متعلق به خانو استوار نگه دارد، مانند

همبستگی خانواده، آسودگی، شایستگی،  رود، پس نظر به یوت ونهاد جامعه بممار می و
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 مهم بوده و شود. نقم خانواده در اسالم بسیارتأمین می آرامم جامعه نیز امنیت و

اهراد جامعه را  عطوهت میان مهربانی و آرامم، رحمت و مرام بزرگی همچو اهداف و

 ﴿هرماید: می سازد. خداوندمفقق می               

              ﴾ ( :٨٤الروم.)   

همسورانی را   خداوند این است که ازجونس خودتوان   -عظمت -هاییکی ازنمانه و» 

 .«مفبوت انوداخت   و ایمان مهر و میان شما در آنان بیارامید و کنار در برای شما آهرید تا
 بروز هرگونوه هورع و   بنیادی بوده و همبستگی خانواده مهم و بوی ه نقم زن در یوت و

اهوراد خوانواده دارد، پوس جامعو       مورد خانواده، انعکاس بدی بر روری زن دربی مرع و

 های جاهلیوت عورحاضور  نادانی خردی وبرابر بی دوراندیم، در ومیم یاطع وسالم با ت

هوای سونگین   مسویلیت  خوانواده نادیوده گرهتوه و    مقام زن کاسته و نقم وی را در که از

دهند، ایستادگی جدی نمایند شوون زن  اهمیت جلوه میخانوادگی که بدو  دارد آنرا بی

 شود.امعه مسئولیت بس بزرگی را متفمل میج موالح خانواده و مسلمان وایعا بخاطر

هوای  آورده سواختن نیازمنودی   مموقت کوار و بور    در مقابل بر مرد الزم است رنوج و 

 وی واجوب گردانیوده اسوت متفمول شوود. خداونود       که شریعت اسالم بر خانواده را

 هرماید: می

 ﴿                         

  ﴾ ( :١٩النساء.)   

[ مردان بر زنان سرپرستى دارند شرا که خداوند برخى از آنان )انسانها( را بر ]برخوى »

 .«اند[ از مالهایمان را بخمیدهدیگر برترى داده است و ]نیز[ به سبب آنکه ]شیزى

﴿ید: هرمامی  همچنان اهلل                      ﴾ 

   (.٨٨٩: ةالبقر)

آنچوه بور عهودخ زنوان اسوت بطوور        هماننود  –عهدخ موردان   بر –برای زنان است  و»

 .«ای برتری هست( درجهمردان را برآنان )زنان –لیکن  -پسندیده و
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ییادت جامعو  کوشوک    وی رهبری و ،ن مرد به این معنی است کهحاکم بود بزرگی و

نبایود از توانمنودی خوود     که وی شرف آنرا حاصل نموده و یعنی خانواده را بدو  دارد

 راه ستم پیم گیرد. استواده نموده و سوء

 همه اهراد خانواده است، زیرا مسئولیت نوقه و ییادت مرد برخانواده به مولفت زن و

مرد واجوب اسوت،    همه بر نگهداشت آنها همه و پوشاک، حوظ و خوراک وتهیه نمودن 

 هوای نیوک و  رلذا باید از رئیس خانواده اطاعت درست صورت گیرد، البتوه اطاعوت درکا  

همانا اطاعوت در معوروف   »هرمایند: می صنه اینکه هرمانبرداری مطلق. پیامبر  شایسته، و

 امر ناهرمانی خداوند  ا  را به معویت ویعنی اگر مردی خانواده .  (متوق علیوه ) «است

 واجب نیست. اعضای خانواده الزم و شنین حالت اطاعت وی بر نماید، پس در

نوویب هور     مرد مکلف است نوقه زن را بدو  گیرد، زیرا نوقه حق مسلم زن، و -4

گوردد،  تووان سوایط نموی    حالت یودرت و  مال مرد است، که از وی در شدخ وی در

 ید:هرمامی خداوند

 ﴿                                    

                ﴾ ( : ٢الطال.)  

وی روزی ا  تنگ شده  آن کس که بر و که خرع کند توانگر از توانگری خود، باید»

 () به او بخمیده اسوت خورع کنود. خداونود     () آنچه که خداوند است پس باید از

 پس از () کند به زودی خدابخمیده است مکلف نمی هیچ کس را جز به آنچکه به او

 .«آورد تنگدستی آسایمی را پدید خواهد
 امووال شخووی زن کوه در    حقوو  و  مسلم زن بوده ربطی بوه  این نوقه حق ثابت و و

 آنچوه کوه تفوت توورهم اسوت آزادی و      تورف وی است نودارد، زیورا زن در اراده و  

این حقیقتی است که شریعت پاک اسوالم آنورا تعیوین و     استقاللیت برابر با مردان دارد، و

 گرد در که تا نیم  دوم یرن بیستم دوام کرد، زن را مقرر نموده است. جاهلیت عورحاضر

 یووانین و  شنانکوه در  -نایص معرهوی نمووده   کم اهل و مورف نمودن آن، وردن مال وآ
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ایون حووزه شخوویتی     مقررات اسوالم، زن در  نظام و در اما -مقررات التینی وجود دارد

این عرصوه   تواوتی در اهلیت کامل برخوردار است، و از مستقلی مانند مرد شمرده شده و

 مرد گذاشته نمده است. میان زن و

اسواس تکمیول کننودخ     جامع  اسالمی و داخل خوانواده، بور   مرد در رابطه میان زن و -4

تووان تکمیول کننوده    موی  یوا  -باشود یکدیگر در نقمهای مربوط به هردو جانب موی 

مقاصد این همبستگی تکمیلوی میوان زن و    جمله اهداف و و از -وظیووی آنرا نامید

رحموت را درایون    مفبت و ی ونان خاطر، دوستاطمی مرد آرامم و ،مرد اینست که

  هرماید:می رشته دریابد، شنانکه خداوند

﴿                            

   ﴾ ( :٨٤الروم.)  

 ز خودتان برایتان همسرانی آهریوده توا  او تعالی این است که ا  -عظمت -آیات و از» 

 .«نهاد رحمت درمیان شما مودت و بدانها آرام گیرید و
 بلیغی در زبان عربی مانند آن وجوود  ای است که هیچ تعبیری رسا ولوظ سکون کلمه

دارد، وجوود نداشوته    بر معانی که این کلمه در همچو نیز زبانهای دیگر در شاید ندارد، و

 مانند: امن، راحت، اطمینان، آرامم، انوس و  دارد بر شند معنایی را درکلم  سکون  باشد،

 هرزندان شوان، و  همسران و انعکاس مثبت برخود ثیر ومفبت که وجود همچو صوات تأ

نیوروی   صوات بودنی و  تواوت در جامعه دارد. پس هنگامیکه هر  و همه اهراد بآلخره بر

گی بدیهی اسوت کوه در وظوایف زنود     باشد،داشته  جنس وجود دو جسمانی و روانی هر

 جونس در وظوایف و   رو موتمم بوودن دو  ایون  خواهدشد، از تواوتهای ایجاد اجتماعی نیز

 انواهی است که آیین اسوالم همچوو روابوط و    حاصل عدل و حقو ، ثمره و مسئولیتها و

 نگهداشته است. پایدار عالیق را استوار و

نوعیوت آنورا در زنودگی اجتمواعی      و عمل مرد بنابراین شریعت اسالمی حوزه کار و

نوعیت آنورا نیوز نموانه     عمل اساسی زن و تعین نموده است، شنانکه میدان کار و مقرر و

عقول   مرد را های وظایف زن ومفدودسازی مفدد ساخته است. این مقررات و گزاری و
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م هو  پذیرد، بلکه با آن سوازگار و می مستقیم پذیرهته و هطرت راست و سرشت و سلیم و

بودون اینکوه    آرامم اجتماع شده سرانجام موجب تکامل، توازن، امن و شود، وآهنگ می

 آنچوه کوه رسوم و    تووان جسومی ا ، و   حد و یک جهت سنگینی مسئولیت را بیمتر از

 عادات برآن معمول است، بردارد.

 یوا  شخووی زن و  زن، بودون نیواز   های مرد بور مسئولیت لذا تفمیل نمودن وظایف و

 دادی کوه در  عودل و  شود، زیرا اینکار نه تنها تجاوز بور مفسوب می جور م وجامعه، ظل

 احتراموی بور  بوی  باشد، بلکوه تعور  و  مقررشده می تعیین و واجبات آنها حقو  و مورد

 شود.حقو  زن تلقی می کرامت و

زندگی اجتماعی ممخص شد، سخن حتما متوجوه   حاال که مفدودخ وظیو  زن در -5

اموریکه بنده جز بوسویله   رو ما تأکید برآن داریم که تعلیم زن دراین از شود،تعلیم زن می

 یا هرایض عبادات و هرایض مربوط به ایمان و تواند، مانندپرستم نمی آن پروردگار  را

 اکورم  ممترک اند، پیامبر هم برابر و مرد دراین مورد با ریره واجب شرعی است که زن و

 هرمایند:می ص

 . (ابن ماجه روایت) «هرمسلمانی واجب است دانم بر آموختن علم و» 

مورد(   مسیلیت هریکی )زن و معارف، نظر به وظیوه و آموختن علوم و پس تفویل و

 آنچوه ذکرشود، از   از معوارف بیموتر   آموختن علوم و گردد، اماواجب می آنها الزمی و بر

 اموور دنیووی و   دیگر واجبات ضوروری متعلوق بوه    مستفبی است که نباید بر جمله امور

 آورد.   همار اخروی تنگی و

عودل اسوتوار اسوت،     بور  کنندخ سرشت انسانی بوده وحمایت شریعت اسالمی که -5

مقررات توویب شده  باشد، و نسبت به یوانین وجامعه می نگهبان حقو  زن در حامی و

ایول  جانب سازمان ملل متفد مربوط به حقو  انسان، اهمیت هراوانی بوه حقوو  زن ی   از

 حرمتوی و بوی  اگور  حاضر این حقو  را نادیوده گرهتوه و   حالیکه جاهلیت عور است. در

 کند.التواتی به آن نمی آن صورت گیرد، توجه و تجاوزی بر
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 حوق وی در  یوانین شریعت اسالمی، و مثال: حق زن در ازدواع مطابق احکام و بطور

آنرا بودو  گرهتوه بتوانود و     مسیلیت مورد اینکه خان  داشته و حق وی در مادر بودن، و

هرصت کامول   مویع و مانند زمامدار کموری کوشکی سرپرستی امور به او تعلق بگیرد، و

 سرستم است آنرا بوورت درست اجرا نماید. بوی داده شود تا وظایوی که مواهق با

وی  سواحه را بور   مجال و هرگونه یانونی که مانع ازدواع زن گردد، و جامعه و لذا هر

وی روا داشوته   ظلموی بزرگوی را بور    حقیقت حقویم را پایمال نمووده و  ماید، درتنگ ن

 است.

مفودودخ   همسر و همسور زنودگی خوویم را در   شریعت اسالمی حق دارد تا زن در

 شوما  دختور  هرگاه کسی از» :اندهرموده صشنانکه آنفضرت برگزیند، ص هرمودخ پیامبر

 «نامزد  سازید پس وی را راضی باشید، دین پسر اخال  و شما از خواستگاری نماید و
 .(روایت ابن ماجه)

شووهر   ادام  زنودگی بوا   از -شوهری حالت عدم پایداری زندگی زنا در -تواندزن می

نووص صفیفی وارد است که  این مسأله دالیل و در عقد را هسخ نماید، و رهته، و کنار

احکام، به آن مراجعوه   اجتهاد در یا هنگام اختالف و کند، پس الزم است درآنرا تأیید می

 شود.

باشود،  آبرو یک اصل شرعی عام بوده و شامل مقاصد شرعی می نگهداری عوت و -7

موال کوه علمواء بور حرموت و       مقاصد شرعی عبارتند از: حوظ دین، نوس، آبرو، عقل، و

تمامی احکام و مقوررات شورعی بور مبنوای آن  اتخواذ       داشته اند و حیثیت آن اتوا  نظر

جویی در آن مردود شمرده شده و در حقیقت تخطی و تجاوز گردد، پس هرگونه عیبیم

شود. و هرگاه ررب جامع  اسالمی مفسوب می بر شریعت اسالمی و اهداف واالی آن، و

خط  حقیقت از در مسئل  مربوط به حقو  زن در اسالم انگمت انتقاد را متوجه سازد، در

مجمووع ایون    ن مسولمان را پایموال کورده انود، و در    یرمز عبور کرده و این حق مسولم ز 

شود، و اگر جلو آنان گرهتوه  عملکرد آنها تعر  به شریعت و مجتمع اسالمی شمرده می
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شیوع هواحم و رذائل همانطوریکه در میان خود شان بویوع پیوسوته،   نمود سبب نمر و

 کند.خدا نا خواسته در میان مسلمانان نیز سرایت می

 رماید:همی خداوند

 ﴿                               

                 ﴾ ( :٤٦النور.)  

مان آورده اند، شوایع  میان کسانی که ای به راستی کسانی که دوست دارند، هاحمه در»

 . «دانیدشما نمی داند وخداوند می آخرت است، و شود برایمان عذابی دردناک در دنیا و

حمایت این مبدأ وضع  احکامی را بخاطر حوظ و دانا حکیم و گذارلذا یانون

این رشت  زنا شوهری را پیمان  جمله ازدواع میان مرد با زن را یانون گذاشته، و نموده، از

﴿ هرماید:می ی نامیده است، شنانکه اهللیو          ﴾  

بخاطر موئون  . و«دشما گرهته ان از [هنگام ازدواع]زنان پیمان مفکمی » (.٨٤النساء: )

مقرراتی ویایویی را وضع نموده که باالی  تجاوز، یوانین و حرمتی وبودن این مبدأ از بی

راههای منتهی به  شود و باید جدی آنرا مدنظر بگیرند. وکسان تطبیق میزن ی مرد و

اعمال زشت و ناهنجار را کامال مسدود کرده است. بطور مثال اختالط زنان با مردان 

 مرد نامفرم به نرمی و سخن گوتن زن با نامفرم و یا خلوت با نا مفرمان، خووصاً

ریره اموریکه عوایب  دهند، ورا انجام می همچو اعمالی گرمالیمت، شنانکه زنان هتنه

زشت و خالف اخال  و تربیه اسالمی دارد، ممنوع یرار داده و آنرا ناروا شمرده و 

 مرتکبین آنرا موجب عذاب گردانیده است.

 مجتموع اسوالمی، بور    انتموار هوواحم در   شیوع و همچنان شریعت اسالمی در مورد

 شودت رهتوار   تنودی و  زشت هستند، نیوز بوا   اعمال آرزومند همچو کسانی که خواهان و

عدم نگریستن بسووی نوامفرم را    نموده است. به همین منظور احکام مربوط به حجاب و

 )تهمت(، و حد یذف های مانند حد زنا، وعقوبت ،کاران این مبدأتجاوز بر دستور داده و
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عوت اهراد  مفترم شمردن پاکی و حراست آبرو، و حواظت و تعزیرهای مختلوی را بخاطر

 جامعه وضع نموده است.

 آنرا از امور زشت و داده و حرام یرار –مرد  زن و –جنس  زنا را بر هردو خداوند

 هرماید:می یبیح پنداشته است، خداوند

﴿                    ﴾ ( :١٨اإلسراء.)  

 «شیوه است بدترین راه و که زنا گناه بسیار زشت و نمویدبه زنا نزدیک  و»
 عوت و آبروی زن حواظت نمووده و  حجاب سنگر و یلع  مستفکمی است که از -8

بوه آداب   گردد، شنانکه حجواب مظهور و نموای اهتخوار    رذالت می مانع پخم هواحم و

اب زن بخمود. حجو  تفقوق موی   جامعه را وارسی و عوت مرد، زن و شرعی بوده، پاکی و

تنها رمز و نمان، مربوط بوی نیست که هرگاهی بخواهد پیکور  را بوا    مستفب نبوده و

ترک نماید، بلکه حجاب واجب دینی است کوه   هر ویتیکه خواسته باشد آنرا آن بآراید، و

 عوت و آنرا بر زنان الزم گردانیده، تا از هرگونه زشتی موئون بمانند، و خداوند تعالی

اعالن نمایند، تا  - صبزرگ اسالم  همسران پیامبر -چو مادران میمنانپاکی خویم را هم

 هرماید: می شهوت رانان به آنان طمع نورزند، شنانکه خداوند

﴿                                   

                   ﴾ ( :٠٦األحزاب.)   

های خود را روپو  :که منان بگوزنان می به دختران خود و ای پیغمبر! به همسران و»

شوناخته   دست کم باز -بار بندوزنان بی از -تا این که اهگنند. خویم هرو جور بر جمع و

مهربان  نگیرند، خداوند آمرزنده و ها( یرار)اوبا  آزار مورد اذیت و [در نتیجه و]شوند، 

 .«بوده و هست
ایون   نمووده و در  جنگ علیه حجاب را بوورت آشوکار آرواز   دشمنان اسالم توطئه و

نما و مردمان هساد پیمه، همگام با آنان علیه مقدسات دینی مبارزه شهوت پرستان مسلمان

خویم را راجع بوه حجواب پنهوان     اید هم گاهی موکوره و نظری  پلیدش برخاسته اند، و
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دگرگون ساختن و  مسخ نمودن حقیقت حجاب و در ظاهر آنرا  بپذیرند، لیکن باو نموده 

اختووار را   عنعن  یالبی، که پوذیر  هرگونوه تکامول و    جهت دادن آن بسوی هرهنگ و

آنورا کوامال ریموه کون و ازمیوان       مرام دارد، اهداف شوم خویم را پیاده نموده، رایت و

بهای مربوط به آن را درک نماییم، شک و  ارز  حجاب و هرگاه اهمیت و بردارند. ومی

شبهه ای را که دشمنان ایجاد کرده اند هموه زائول شوده بوه دساسویس آنهوا اطوالع پیودا         

جنوگ علیوه    شود که ررب شب و روز در توطئه شینوی و توانیم، و برای ما آشکار میمی

خواهند انتقام را تا جایی از ایون  عداوت یدیمی که با دین اسالم دارند می حجاب بوده و

خوود حساسویت    مقابل حجواب از  ررب در راه و بدین وسیله از مسلمانان بگیرند. امروز

کند که دهد زیرا بر آنان سنگینی مینمان داده و زنان پابند به حجاب را زیر همار یرار می

زنان خود را مثل حیوان دریابند، حال آنکه هویچ لباسوی    و با عوت، و زن مسلمان مستور

گیرد طوریکه نمی های بمری مورد همار یرارهای دینی دیگر، یا سایر ن ادمربوط به طایوه

کوه زنوان    اسناد بسویاری وجوود دارد   هماراند! البته شواهد و زنان با حجاب مسلمان زیر

یوا   حقو  شخوی را دارنود، و  حمایت از دهاع وکمورهای رربی که ادعای  باحجاب در

عربی که یوانین آنها مبتنی برسیکولرزم اسوت، شگونوه    بعضی از کمورهای اسالمی و در

دارنود، و کسوانی کوه اوضواع      عملی گوناگونی یرار های یانونی ومزاحمت تفت همار و

 نمایند، دراین مورد بهترآگاهی دارند. پیگیری می جهان را تعقیب و

حوظ  مسلم بخاطر هریض  ثابت و متین، و پس زمانیکه حجاب یانونی استوار و -9

عوت، یانونی دیگری نیز  کرامت زن و مجتمع اسالمی است، بخاطر نگهداشت مبدأ

بخمیده است که عبارت است از مباح  آنرا تقویت بیمتر مربوط به آن وضع گردیده و

های اطالعاتی دشمن، و از البالی رسانه سوانه بوسیل شندزنی مرد، که متأ بودن تعدد یا

. با وجود آنکه انددادهها، صورت حقیقی آن را زشت جلوه عملکردهای نادرست بعضی

 منزلت و در بلند بردن مقام و اسالمی نیز جوامع ریر حتی در -وایعیت عملی این یانون

توان مقایسه یاین مسأله م در توضیح بیمتر ارز  زن کمک به سزایی نموده است. بخاطر

ییمت  آن حکمورماست که شگونه زن از منزلت و کرد میان جوامعی که یانون تعدد در
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این حق مفروم گردانیده  مقابل جوامعی که زن را از در بزرگی برخوردار شده است، و

اند، شگونه کم ارز  و مسلوب االراده شده و حق شخوی ایمان تلف شده است. پس 

استوار، ممروط براینکه میان همسران عدالت صورت  ت ثابت ویانونیس -شندزنی -تعدد

عوت  باکرامت و ازدواع وی به شکل آسان، و کرامت زن تفقق یاهته و عزت و گیرد، تا

 سعادتمند نویبم گردد. البته صرف نظر ازحاالتی که در زندگی مرهه و صورت گیرد، و

ی که آنهم مسائلی علیفده است، اما بزرگسال گی، طال  وآینده شاید وایع شود مانند بیوه

در مقابل حاالت اجتماعی زیادی است که راه حل آن جز با تعدد یاشند زنی امکان پذیر 

یا  پیم  وی، و شگونگی کار و طبیعت و یا مریضی، و نیست، مانند عقیم بودن زن، یا

برای  همه حاالت هو  بدیلی حاالت دیگری که در وضیعت یانونی مانند تابعیت وی، و

ندارد، یعنی باید همسر را طال  نماید تا بتواند با دوشیزخ دیگری  طال  وجود تعدد، جز

ازدواع کند و طبیعی است همسر طال  شده در وضع بفرانی یرار گرهته و شاید هم 

سرنوشت شده و باردو  جامعه گردد، اما اگر در موجودیت همسر اولی با زنی بی

را میان آنان بریرار سازد، همه خانواده سعادتمند خواهند عدالت  دیگری ازدواع کند، و

عقیم بودن، حاالت هو  الذکر ) شد. ولی در مجتمعاتی که تعدد زوجات ممنوع است در

شود به طال  متوسل شود تا بتواند با دیگری ازدواع مریضی دوامدار..( همسر مجبور می

شود و از سوی دیگر به شوهر میکند که این ایدام از یکسو ظلمی است که بر زن وایع 

آرامم برای یکدیگر  سکون و گردد، درحالیکه هردو راحت وهم صدمه روحی وارد می

گردد، بسیاری از احیان سبب حوظ کرامت کودکان می بوده اند، عالوه بر این شندزنی در

 مهر و مفبت پدر آنعده کودکانیکه پدران خود را از دست داده و از بوی ه یتیمان و

ها سرنوشت آیندخ آنان را مجهول یتامداخل شدن به داراأل یا مفروم گردیده، آوارگی و

 حاالت خواهد بود، خداوند ترین حل برای همچومناسب ساخته است پدر بدیل و

﴿هرماید: می                         
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﴾   ( :١النساء.) 

زنان دیگری  دادگری کنید، پس با عدالت و بارخ یتیمان نتوانید که در ترسیدید اگر و»

 ترسیدمی شهارتا ازدواع کنید، اگر سه یا یا دوست دارید، با دو و ـحاللند  شمابرای  -که

کنیزان خود ازدواع  که نتوانید میان زنان عدالت را مراعت کنید، به یک زن اکتوا کنید یا با

 .«نزدیکتر به آن است که ستم نکنید نماید، این
زنان رسیدگی نموده  دان وپس اسالم یگانه مرجعی است که به موالح همه اعم از مر 

های روانی هرگونه نیازمندی سازد، ومقاصد ازدواع برای طرهین را مفقق می اهداف و و

گواهی بوه    سوازد، هرشنود اگور   عوت، آرامم هرزند را متوهر موی  اجتماعی آنان، اعم از و

 –بیووه   –باریک متعلق به زن شووهردار   های مفدود ویا مولفت مویع وهای بیرربت

 گردد. ارضی هم ایجادتع



 

 

 نمای این منشور بينش و

کرامت  آنکه مساوات میان مرد و زن را در دائره انسانیت و دین اسالم بعد از  -4

تضمین  گیرد،طبیعت ممترک بمری می حقویی که ارتباط مستقیم به سرشت و بمری، و

پذیرهته  وده ومقررات دینی تأیید نم عموم یوانین و نموده مساوی بودن آنها را هم در

گذارد، البته این حقو  و وظایف هر  می بعضی از عین حال میان آنها در در است، و

مرد  مفقق میان زن و گذاری نظر به اختالهات هطری که بطور یطعی وهر  تواوت و

جنس که  سرشت هردو گرهته شده است، زیرا در وظایف، اهداف و نظر موجود است در

کدام )مرد و زن(  که باید هر های وجود دارداختالهات و تواوت ،اندشدهآن آهریده  بر

 اینجاست که هریاد و شکل درست انجام دهند، از وظیو  بنیادی خویم را براساس آن با

شده،  پیم آهنگان آنان برپا کارگردانان و یی زن، وهای وی هجانب کنورانس روراهایی از

 ترویج دهندگان این اندیم  ناپاک، در روان ودنباله  نهضتهای جهانی منسوب به زن، و و

زن بلند نموده اند.  برابری میان مرد و کمورهای اسالمی نیز صداهایی را بنام مساوات و

تقاضای عادلی است، زیرا  طبیعی و های آن امرخواسته آری: مساوات از نگاه انسانیت و

اعتراف دارد،  آن اعتقاد و راسالم نیز ب بوده، و جهت جدا ناشدنی نسل بمر مرد دو زن و

 برابری در وظایف زندگی و مساوات و ندارد. اما این امر وجود گونه پوشیدگی درهیچ و

نهضتهای مربوط  این کنورانسها و بود؟ آیا روشهای آن شگونه یابل تنویذ و اجرا خواهد

 ها ونورانسک تا با همچو هواخواهان این اندیمه، توان آن را دارند به زن، و وابستگان و

توانند هطرت یا می طبایع اشیاء را دگرگون سازند؟ و های شان سرشت وگردهم آیی

های هکری دارد اینست که مکتب سایر دهند؟! امتیاز بزرگی که اسالم بر بمری زن را تغیر

با درک نمودن  بینانه ومرد بوورت وایع مورد زن و در نظام آن وایعی بوده و آیین و

زمانی که مساوات میان  نموده است، و هرمان صادر جنس، حکم و ردوهطرت بمری ه

هرگاهی  پذیرد، وسرشت شان باشد، مساوات را می هطرت و مواهق با مرد منطقی و زن و

 هطرت شان باشد. تواوت را معتبر و مواهق با ی وهر  گذاشتن میان آنان منطق تواوت و
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  ﴿هرماید: می داند. خداوندمعقول می             ﴾ 

 . «خبیراست خود لطیف و این که او داند؟ باکسی که آهریده است نمی آیا»(. ٤٩الملک: )

سرشت بمری  روشهای اجتماعی و نهضتی که مخالف با اندیمه و بدون تردید هر

این یگانه سبب  انجامد، ومی تباهی نوشت آن به ناکامی حتمی و پایه گذاری گردد، سر

کمورهای  حتی در –رهایی زن اند  حرکاتی که خواهان آزادی و ناکامی نهضت و

جوامع مسلمانان الزم است با عقل  باشد، لذا برآرزومند مفقق شدن آن اند، می و –رربی

 حکمت، از سرنوشت بد و ناهنجاری که جوامع رربی دشارآنند، درس عبرت گرهته و و

دساتیر واال و صایب دین اسالم  انواف هرامین و به عدل و یق مسلم برگردند، وبه حقا

 گردن تسلیمی را خم نمایند.  مورد زن پی ببرند و در

به کرامت  ای که حقو  زن را پایمال نموده وشریعت اسالمی هر  گذاری ظالمانه -2

احکام اسالمی  یوانین و نظام و داده است. در نماید حرام یراروی خدشه وارد می

زن  طرهداری مرد بر یا توو  و مرد و عدالت میان زن و روری دربی هیچگونه رولت و

 که از خردانیبی جاهالن و یا مردمان شکست خورده، و نظریات برخی از ندارد. و وجود

مرد آگاهی  هرو  هطری میان زن و حکمت این تواوتها و از اسالمی، و شریعت مطهر

 اختالف در رک نتوانسته اند، مورد اعتبار نیست، همچنان کسانیکه ازآنرا د نداشته و

خلقت آنان  حقو  مسلمی که نظر به سرشت و احکام شرعی متعلق به زن، و وظایف و

هرگونه  اعتبار نبوده و نیست، و وضع شده است آگاه نیستند، نظریات آنها نیز مدار

 -یعت اسالمی مفدد و تعیین شده باشدشر با آنچه باشد که برای زن در دعوایی که مغایر

 دامن زده شود، همه و -دوست جاهل یا جانب دشمن مغر  و شند این دعوا از هر

بر دالیلی باطل بنا نهاده شده است،  یا یا عدم آگاهی آنان، و های خیالی، وتوور همه بر

را ، برای مسأل  می برای زن در -مثال بطور -شود. شنانکه گوته شدهو مردود شمرده می

شود یعنی در حاالتیکه زن در یرابت با مرد یرار داشته مرد دو برابر زن حوه داده می

ای از تهجر و هر  گذاریی رسد نه کامل، پس این نمونهباشد نوف حوه به او میمی
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 یم: این برداشت، از موهوم مساوات وگویمیجواب  است که بر زن وضع شده است. در

موهوم عدلی است که اسالم  اسالم برای شان عنایت هرموده، دور از مرد که برابری زن و

 اساس آن روابط انسانی را پایه گذاری نموده است، باید متوجه شوند که حقو  نظر بر

 پرداخت مهر و مقرر گردد. پس زمانیکه اسالم نوق  زن و ها تعین ولیتمسئو به وظایف و

مسأل   انواف شریعت در دانیده، از روی عدل ومرد ملزم گر نفو آن را بر تاوان و دیت و

میرا  حق مرد را مراعات نموده است، پس هرکسی جامع بودن احکام شریعت اسالم را 

شمردن شهادت دو  –اهتد. همچنان گوته شده اشتباه می همچو لغز  و نادیده بگیرد، در

ک مرد( که این )شهادت دادن دو زن برابر است به شهادت دادن ی مقابل یک مرد زن در

خبری م: این ادعا دلیل بر بیگویمیجواب  هر  گذاری میان مرد و زن است. در نمای از

همچو  حکمتی بزرگی با با سرشت زن است که خداوند طبیعت و عدم آگاهی از و

سرشت زن آنست که شاید در درک حقایق  طبیعت و از صواتی وی را آهریده است و

وجود زنی  حمایت حقو ، صورت گیرد، پس بخاطر حوظ ونارسایی  امور، هراموشی و

  ﴿هرماید: می ضروریست، خداوند وی الزم و گواهی دادن با دیگری در  

            ﴾ (٨٩٨: ةالبقر.) 

دانسوت  را هم بایود   این . و«امو  کرد، آن دیگری به یاد  آوردیکی از آنها هر اگر»

ریور   مسایل مربوط به خود آنان، مانند رضاعت )مکیدن کوودک از  که گواهی یک زن در

 هوای داخلوی و  علوت  عیووب و  شوهر نکرده( و اثبات بکارت دختران )دختر مادر ( و

 ریره..... یابل اعتبار است. مستور زن و

ا میوان  گردد که گویو  بعضی اذهان ایجاد آن در توور مثال دیگری که شاید گمان و و

بها یا تاوان( نیم دیت مسأل  دیت تواوت گذاشته است، یعنی دیت زن )خون مرد در زن و

گردد کوه دانسوته شوود    م: این توور نادرست زمانی دهع میگویمیجواب  مرد است، در

 نماید ونه، بلکه ورث  آنان حاصل می –زن  یا مرد باشد –سود دیت را خود مرده  بهره و

کوه   –گوردد  مسئول نوقه، بر ورثوه وارد موی   دست دادن سرپرست و از مادیی که با ضرر

موردن شخووی دیگوری نیسوت کوه نوه        آن برابر بوا  هیچگاهی ضرر –باشد می رالبا مرد
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تاوان، بوه شوخص متضورر     اما در بقیه یوانین تالهی و نه مسئول نوقه آنان. و سرپرست و

 شود.برابر با ضرر وی تعویض داده می

 گرهتن تواوان و  که صاحب حق در خواهد بود یابد و برجای تفقق میاین سخن زمان

به عبوارت دیگور،    –مرد  زن باشد یا –ررامت جزوی، خود شخص مویبت رسیده باشد 

اعضای شخص، و زنده ماندن خوود  پرداختوه    بین رهتن عضوی از بدل از دیتی که در

مقودار آن   وی بووده و مرد مسوا  حالت حکم پرداخت دیت میان زن و همچو شود، درمی

 گردد.به اجتهاد هقها تعیین می نظر

گذاری میان زن هر  که در وجود تواوت و های راهای باال حکمتپس امیدواریم مثال

مثوالی بورای آنعوده     ترین جواب واین خود برجسته و –مرد است آشکار ساخته باشد  و

 –علیه زن وضوع شوده اسوت     گذاریی است کهمردمانی باشد که گوته اند: این نمای هر 

یووانین میوان    گذاری بعضی از احکوام و تواوت مثالها بیانگر عدل مطلق در شنانکه همچو

دو جونس بیوان   خلقت دییق این مناسب بودن آنرا با مواهق و ساخته، و زن را ظاهر مرد و

 سازد.شرعی ثابت می یواعد آهنگی آنرا با اصول وهم نموده، و

آن آهریوده شوده اسوت،     خاصی که بر کر، عاطوه و وجدانسد، هداشتن ج زن با -4

 اگور  باشد که عبارت از مادر شدن وی اسوت، و آماده بر اجرای وظایوی اساسی معینی می

 هودف معینوی آمواده و    نماطی که بمنظور حقیقت طایت و این وظیوه را انجام ندهد، در

کوه بورآن سرشوت شوده      دست خواهد رهت، و وی را از راه اصیلی هوده ازمهیا شده، بی

نیازی شخوی یوا اجتمواعی بورای کوارکردن زن      ضرورت یا سازد، آری! اگرمنفرف می

 منزل رونما گردید، اعتراضی وجود ندارد، اما وادار کردن زن بدون ضورورتی، و  خارع از

مردمان این عور به سبب اوضاع تاریخی و  ای که برخی ازشهوترانی احمقانه تنها بخاطر

همچو وضع لذت بورده   حد از خواهند بیم ازیا اینکه می آن مبتال گردیده، و هرهنگی به

کنندخ باشند. این امریسوت کوه هرگوز از آیوین      مند گردند، پس منتظر طوهانی بربادبهره و

اگر روزی اسالم همچو مسایل بیهوده را بپوذیرد بودون    رود، واسالم انتظار یبول آن نمی

برتری همانا حمایوت و   این مزیت و ت کمیده است، ومزیت بزرگ خویم دس تردید از
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 بطوور  بوده که تکمیل کننودخ یکودیگر انود، و    –زن  مرد و –پمتیبانی از دوجنس بمری 

 های وابسته بهم اند.توده نسل و ن اد و هستی و کلی، بمریت عبارت از وجود و

تمام  را با دو وظیوه کسی دیگر باشد، و نوکر عین زمان مادر، و تواند درزن نمی

پرور   :موردی که گوته اندمورد ادعای بی مطالب آن انجام دهد، اما در ها وخواسته

نمایند، سخنیست تربیت کنندگان کودکان )خدمه( این ممکل را حل می دهندگان و

توانند، هنگام آزمون آنرا ثابت کرده نمی ساده نبوده و بیهوده که عملی نمودن آن کار

: وظیوه برای زن مانع برآورده شدن موهوم هرموده خداوند تعالی شنانکه انجام دو

﴿     ﴾ (:٤٩٦ األعراف .)«از بزرگترین اهداف ازدواع و که  «بدان آرام گیرد تا

پس در تولیدات مادی برای بمریت شه گردد. ، میباشدشوهری و ایجاد خانواده می زنا

جانب دیگر، حاصل و هرآورد  حالیکه از در -باشداگر امکان پذیر  -سودی خواهد بود

سازد؟! اسالم دینی است که سرشت بمری و هالکت مواجه می بمری را در تلف و

های جامعه را همزمان باهم رعایت نموده و زن را به مسئولیت بنیادی و بزرگی نیازمندی

بلکه عبادتی است  سازد، این مسئولیت نه تنها وظیو  اساسی او،که بدو  دارد متوجه می

که بخاطر آن آهریده شده، و بخاطر انجام این وظیوه بزرگ خداوند آنان را از برجستگی و 

ای برخوردار نموده است. به همین منظور مرد را بخاطر آماده نمودن هو  هو  العاده

خالصی ندارد این  های منزل متکول ساخته است که هرگز از انجام آن رهایی ونیازمندی

گونه پریمانی و نگرانی در پیمبرد امور آن است تا زن بتواند با هکر آرام و بدون هیچبر 

منزل هار  البال گردیده و با تمامی یوت و طایت، متوجه رعایت تولید انسانی گرانبها 

آماده نماید. همچنان اسالم به  مهیا و همسر شده، و خان  دلخواهم را برای هرزندان و

نموده وی را از رعایت و احترام تام برخوردار ساخته است و مرد  همه امور زن رسیدگی

 : هرمایدرا در این راستا به تعامل نیک ترریب و تمویق نموده است. خداوند متعال می

﴿       ﴾ ( :٤٦النساء .)«و«نان به وجه پسندیده زندگانی کنیدبا ز و . 

روایت )ین شما کسی است که با خانوادخ خود روی  نیک دارد( بهتر: )اندهرموده ص پیامبر
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شنانکه  .(روایت مسلم)زنان شوید(  : )خواهان رهتار نیک بااندهرمودههمچنان  . و(ترمذی

جواب مردی که  در صمادر ترریب نموده، آنفضرت  توییر هرزندان را نیز به احترام و

  .(روایت مسلم)دند: مادرت( به صفبت من است. هرمو ترپرسید: شه کسی مستفق
ترریب نموده است، البتوه   عمل تمویق و زن مسلمان را برکار و دین اسالم مرد و -٩

شده است،  مسلمانان وارد بیرون بر اساس موهوم نادرستی که از موهوم شرعی آن نه بر با

ن ز بنای جامعه است، و مکلف به برآورده ساختن احتیاجات و ضروریات خانواده و مرد

خوانواده اسوت    ساختن زیربنای جامعوه کوه عبوارت از    منزل و به نوبت خود به امور نیز

موورد برداشوت نادرسوتی کوه در      خواهیم درباشد. شون موضوع مهم است میمکلف می

موردم شوایع گردیوده،     خانه، میوان بسویاری از   وظیو  زن و بیرون رهتن وی از موردکار و

اصوطالح هقهوا بنوام     وظایوی گردانیده اند کوه در  توضیفی دهیم، زیرا زن را ممخص به

بدل کار( یا، )کارهای که زن آنرا زیر دست مردی،  خووصی(، یا )گیرندخ مزد در )مزدور

 هوم یکجوا   که تنها رابط  مادی آنوان را بوا   دهد،مقابل مزدی انجام می مانند مزدروی، در

یوا   نود: تربیو  هرزنودان و   دهود مان خانوه انجوام موی    وظایوی را که زن در نموده است( و

کوار و   ریره را رعایت والدین و گی ورسیده آراسته ساختن برای شوهر، و هرمانبرداری و

نمسوتن   نابکاره شومرده، و  وظیوه را عقب اهتاده وشمارند، شنانکه رالبا زن بیوظیوه نمی

ی را، کارهوای بوازار   اشتراک نکردن وی در وظایف و منزل عیب دانسته اند. و وی را در

ای نادرست در اذهوان  جامعه تلقی نموده اند، که این نظریه تعطیل شدن نیم اهراد بیکار و

آنها  بر مردمی که خداوند بجز برخی از –یا روشنوکران  شه عامه و –مردم  بسیاری از

انتخاب دلخواه زنان امروزی  هکر، و جایی که هو  و رحم نموده، تأثیر گذاشته است، تا

منوزل   ال نمسوتن آنهوا در  إ منزل بیورون رونود، و   باید بخاطر کار و وظیوه از این شده که

 شود!کاری مفسوب میبی
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اجیور   دو راه را انتخاب نماید، اینکه مزدور و این لیکن رأی درست اینست که یکی از

 منزل بطوور آزاد و  حقیقی خویم را در اینکه وظیو  اساسی و یا در نزد دیگران باشند، و

 نجام دهند.مستقل ا

نووس   بر سازد تاناگزیرمی خللی که در این نظریه وجود دارد اینست که زن را ملزم و

 منوزل را بوه موزدوری دیگوران در     وظیو  آزاد در آورده، و جامعه همار خانواده و خود و

حق خوود ،   ذات خود، وی را وادار به ظلم در خارع منزل انتقال دهد، که این عمل در

ایجواد وظیوو  مناسوب     دادن مردان در تنگنا یرار در هرزندان، و همسر وحق  تقویر در و

جامعه، و بروز نتایج منووی بزرگوی،    کاری درباشد. شنانکه این نظریه سبب اهزایم بیمی

 کواهم هرصوت ازدواع، و   ملی، ازدیاد ممکالت اخالیوی، و  مانند نا امنی، ضعف ایتواد

هودف   ، که این تفول بنیادی در وظیو  زن جزشودسالخورده می شوهر واهزایم زنان بی

های پ وهم سازد، یابل یادآوریست که تفقیقات وآهت را مفقق نمی خیالی و نده وبیهر

های موولی سوازمان ملول متفود در اوایول دهوه هموتاد       گزار  یکی از ایتوادی که در

رهوتن زن  این بود که بیرون  –تکذیب هم نمده  که تاحال رد و –میالدی صورت گرهت 

نماینود،  را برداشت موی  خود هزینه ملی کمور % ٩٥ کار اجیرانه، منزل بخاطر وظیوه و از

خانوه   راه بیرون آمدن زن از های است که دررونق نمایی تبلیغات و مخالف با که این امر

 رشود  مفووالت مفلی را کموک و  بخاطر اجیرکاری جریان دارد، گویا که ایتواد ملی و

مقابول   زنوان جهوان در   اهزایود: )اگور  مادخ دیگوری موی   ه همین گزار  دردهد! شنانکمی

داشتن کارهای منزل، مزدی بدست آورند، به اندازخ نوف هزین   برپا سرپرستی خانواده و

 رسید(.  ملی هرکموری خواهد

مزدور دیگران باشد،  این گمان بوده و اصرار ورزد که وی باید اجیرکار و هرگاه زن بر

های اجتماعی حقیقوی،  طبیعت وی امریست که نیازمندی مواهق با شایسته وپس کارهای 

های شخووی نیوز وی را بوه آن وا    یگاهی هم نیازمند نه خیالی، به آن ضرورت داشته و

 مووازی بوا   نظر شریعت جایز بووده، موا دامیکوه مطوابق و     حاالت از دارد، البته همچومی

 امن  آن صورت گیرد. مقررات شرعی، و بدون وسعت دادن د ضوابط و
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 شخوی که گاهی به کار و وظیو  زن نیازی پیودا  های اجتماعی وپس وجود نیازمندی

 ریابت را آرواز  کند، به این معنا نیست که هرصت کار و وظیوه را برای مرد تنگ نموده و

 کوتاهی نماید، و یا شغل اساسی خویم سهل انگاری و حوزه کار و یا اینکه در نماید، و

ولیت شان ئسازمانهای دولتی را متوجه مس جامعه و بینیم تامقام را هرصت مناسبی میاین 

خارع از  عمل زن در این راستا کوشم جدی به خرع دهند تا نیاز به کار و در ساخته، و

 بآلخره تأثیرات منووی آنورا هورو    حدایل آنرا کاهم دهند، و یا میان بردارند، و منزل را از

مناطقی  ساعات کار و مانند مردان در وظایف، و زنان کامال رهتار با ه ونمانند، زیرا معامل

ریره، بودون اینکوه    آنان و های تقاعدسال نوعیت و مدت و نمایند، ومی که وظیوه اجراء

 سرشت بمری وی مد نظور گرهتوه شوود،    طبیعت و وظیو  اساسی زن در بنای خانواده، و

دولوت مسوولیت    نماییم کوه جامعوه و  ر آن میکید بظلمی آشکاری بوده است، شنانکه تأ

جامعه مسلمانان از آن  که یگانه سبب بروز ممکالت مختلوی که بوی ه زنان در عالع هقر

زن را وادار بوه انجوام وظوایف     تنگدسوتی اکثوراً   و شکایت دارند، حل گوردد، زیورا هقور   

 گرداند. مواهق با طبیعت آنان می ریر نامناسب و

کموورهای   روشهای تعلیمی طرح شوده در  که مکانیزم و خاطرنمان باید ساخت -5

کراموت شورعی    عزت و این راه دارد، تا ایدامات جدی در اسالمی، نیاز به تجدید نظر و

مواهق بوه   زن دوباره بوی برگردانیده شده، و وی را آماده سازد تا کار و وظایف مناسب و

تواند جای وی نمی یگرطبیعت خویم را بوورت درست انجام دهد، وظایوی که کسی د

کموورهای   رو  تعلویم زنوان در   مورد تجدید نظور در نقموه و   را بگیرد، پیمنهاد ما در

 اسالمی بمنظور بر آورده شدن اهداف بنیادی این است که: 

زنی را تربیت نموده و به جامعه تقدیم نماییم، که پروردگار خویم را بوورت  -4

 درست عبادت نماید.

 یم به جامعه نماییم، که هرمانبردار وایعی شوهر  باشد.تقد زنی را تربیت و  -2

پورور  درسوت    تقدیم به جامعه نماییم که یوادر بوه تربیوت و    زنی را تربیت و -4

 هرزندان خود باشد.
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منظم  تقدیم به جامعه نماییم که بتواند خان  خود را بمکل خوب و زنی را تربیت و -4

 اداره نماید.

بازسازی جامعو  خوود،    راه آبادی و ماییم، که درتقدیم به جامعه ن زنی را تربیت و -5

گیرد، سهم هعالی داشته باشد. بدون تردید خللی بزرگوی کوه در   اموری که بوی تعلق می در

مرد باهم یکسان است البتوه   منهج تعلیمی زن و ،خورد اینست کهرو  تعلیمی زن بنظر می

آموزد، دانم می آن راستا علم و در که مرد نیز سازدای که وی را آماده به وظایوی میبگونه

 هردو تفویل یک دانم را در ریزی شده، وجنس پی نقم  تعلیمی برای هردو زیرا طرح و

منزلوت   کرامت و از حق زن بوده و کنند که این خود تجاوز برهمه مراحل آموزشی طی می

اط مسوتقیم بوه   که اکثراً ارتبو  دهدر  می این عور کاهد، شنانکه ویایعی بسیاری دروی می

شکست روحوی،   شوهر، وایع شدن طال ، نا امیدی واین خلل دارد، مانند وجود زنهای بی

 اهول رأی و  اهراد جامعه بوی ه پیموگامان اموت و   ممکالت خانوادگی دیگر. از اینرو بر بسا

یا تبلیغاتی که بخاطر یکجا بوودن   توامیم و مقابل هرگونه کوشمها و در الزم است تا ،نظر

 یوا در  مقاصد، و مراکز تعلیمی و طبق برنامه تعلیمی واحد شه در اهداف و انا  در ر وذکو

مقاصود   از آن جلوگیری نمایند، توا از  گی نموده وایستاده گیرد،طرح آن صورت می طرز و

 سوازد، حمایوت و  مفقوق موی   شوماری را توأمین و  واالی شریعت اسالمی که موالفی بوی 

یا کاهم یابد روی همرهتوه زنودگی شوراهت     متریبه دهع وهمزمان مواسد  حواظت شده، و

مفووون باشود ایجواد گوردد،      حقو  اهوراد جامعوه در آن مووون و    ای که کرامت ومندانه

البوالی   مواسد یکجوا بوودن آنودو، از    جدایی تعلیم دو جنس، و همچنان نتایج مثبتی که از

ا  تعوالیم اسوالم بورای    مفقق گردیده تا موود  ویایع بدست آمده است، ثابت و تجارب و

 هویدا گردد.  منکران و مخالوان آن روشن و

همه اهوراد   دادگری را ازبی ظلم و جامع  مسلمانان این مسیلیت را بدو  دارد تا -5

مورد تفریم ظلم میوان بنودگان عملوی نماینود،      خویم برطرف نموده، هرمان الهی را در

کنود، روایوت شوده اسوت کوه      قول موی  پروردگار  ن آنچه از در ص اکرم شنانکه پیامبر

 میان شما در نیز ستم را برخویم حرام کردم و ای بندگانم من ظلم و»هرمود:  خداوند
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ترین ظلمی از زشت و .(روایت مسلم) «ستم نکنید حرام ساختم، پس به یکدیگر ظلم و آنرا

: انود ههرموود  ص گراموی موا   باشود، پیوامبر  دهد، ظلم بر زنوان موی  که میان بندگان ر  می

 «موال کنود  یتویم را پای  ضوعیف، زن و  دانم کسی را که حق دوکار میپروردگارا! من گنه»

زن شه مادر  کنم، متأسوانه ظلم برکار زشت سخت ممانعت می این یعنی از .(روایت نسایی)

حقوو    گرهته، مانند مفروم شدن وی از دختر اشکال گوناگونی را بخود یا یا همسر و و

 برادری نادرسوت از بهره وی، و معاشرت با حرمتی دربه کرامت وی، بیمسلمم، توهین 

تعالیم دینوی   کاهم در ناتوان است، که همه نتایج ناگوار بسبب ضعف و اینکه ضعیف و

ثمورخ   ها حاصول و همه دگرگونیموارد بداخالیی، که این بروز وسایل و میان مسلمانان و

باشود، شنانکوه مسولط شودن     ع نموده موی آنرا وض روشی که خداوند  دوری از راه و

نتیج  پذیر  و تقلیود از راه   های رربی در جوامع مسلمانان که دررواع بعضی از رسم و

بووده   کمورهای اسالمی  تراو  نموده است، و رو  و رسم و رواع زندگی آنان که در

مسوایل  تفریک  پدیدخ خمونت خانوادگی، و خورد، مانندمظاهر آن به شمم می آثار و و

یوا   عدالتی میوان همسوران، و  بی آن ظلم و اضاهه از شوهر، و خیانت میان زن و جنسی و

بورآورده   کوتواهی در  و یوا تقوویر   خوردن مال آنها به ناحق، و یا تندی برآنان، و تنگی و

 کرامت زنان در ویت طال ، همچنان ظلم و یا پایمال نمودن حقو  و نمودن نوق  آنان، و

 هوم در  یوا  دارند ومی روا آنها بر مورد ازدواع دختران جبراً پدران در زستمی که بعضی ا

 تعامول و  گوذاری در هور   توواوت و  یا نمایند، وآموز  آنها توجهی نمی تربیت و مورد

در ازدواع  یا تأخیر نامناسب به آنان، و انتخاب شوهر یا پسران، و مورف میان دختران و

شومارد، هموه از   موردود موی   استمی که شریعت ررا آنر انواع ظلم و ریره اشکال و آنها و

هوا و  رو  ررب الهام گرهته شده که سبب این هرع و مرع و دگرگوونی  راه و هرهنگ و

 ستم و ظلم و تلف حقو  زنها در جوامع مسلمانان گردیده است. پس رهع همچو ظلم و

صالح آن ایدامات حد امکان مسئولیت و وجیب  شرعی است که باید در راه ا کاهم آن تا

یضوایی برضود آن    عملی صورت گیرد، و حتی هرصت برای ایودامات یوانونی و   جدی و
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بویوع پیوسوتن آن   اینکه بعد از یا بین بردن آن هموارگردد، و از زمینه بخاطر داده شود و

بینویم کوه بایود    هول مناسب طبق مقررات شرعی صورت گیرد، و الزم می حدایل حل و

های تربیتی و آموزشی اسالمی و ن گونه حواد  و اوضاع دردآور، برنامهبرای ویایه از ای

ریزی شده به اهراد جامعه تعلیم داده شود تا از مقوررات شورعی و احکوام آن    هرهنگی پی

حق خوود و   آشنایی کامل به حقو  و واجبات شرعی حاصل نمایند و آگاهی پیدا کرده و

تووان از  ای ویایویی است که مییگانه وسیله حق ریر را طوریکه الزم است بمناسند. این

های رربوی  هرهنگ تقلید کورکورانه از نظریات ناگوار رربی و شریی کاست، و تأثیرات و

 از بین برد.  مخالف با شریعت و ارزشهای واالی اسالم را

 گرای رربوی و دیدگاه مادی حیات زن از همچنان جهانی شدن زندگی اجتماعی و -7

کموورهای   بووی ه در  هموه جهوان،   حقوو  زن در  ایه، تجاوز واضفی بور سرم آزادی در

 از: اسالمی بوده است که عبارتند

گیورد، بوه   خواهند تعلق میجهت وضع یوانینی که جهانی شدن آنرا می آنچه در -الف

هوای  کمومکم  تفت نووذ یک جهت، و جانبه ویک اساس هرهنگ میراثی و گون  که بر

هویچ   شده که مربوط به یک منطق  مفدود روی زموین بووده، و   حقویی تاریخی بنا نهاده

 یانونی با ارلب مناطق جهان ندارد.  گونه ممابهت هرهنگی و

اساس منوعت  بر نظام سرمایه داری و گرایی واساس مادی جهانی شدن یوانین بر -ب

 ود وارزشهای مفد اخال  و بنا نهاده شده است که مناهع مادی نسبت به همه شیز اعم از

 مقید، حتی از ضوابط وضع شده بخاطر این مناهع، مقدم دانسته شده است. 

رورب ارتبواط    حالوت وی در  های زندگی متعلق بوه زن، و مورد رویداد آنچه در -ت

هوا  احوایه های خبری و شاهدان عینی، و یا با اطالع یاهتن برطریق رسانه گیرد، که ازمی

ناگوار، پرده را از  د. همچو رویدادهای اجتماعی بد وگردگزارشها برمال می تفقیقات و و

کننود  دارد، هرشند آنها سعی موی می داعیان جهانی شدن یوانین بر شهرخ حقیقی مبلغان و

درخموندگی گیورای حقوو  سواالری        رنگارنوگ دروروین اطالعواتی، و   که آنرا با طور 

ه آهتاب را به دو انگمت دانند کدهند. مگر نمیساختگی، پوشم داده به جهانیان نمان می
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تجواوز جنسوی حتوی بوه      گی، روب وهای خانوادهحالیکه خمونت توان پوشید. درنمی

 دینی آنها رو به اهزایم اسوت. از یکسوو هموار و    های برجست  سیاسی وسطح شخویت

 های رربی روز اهزون بوده تا لقمه نانی را خود بدست آرد، و ازکمور اجبار کار بر زن در

سرپرسوت  بوی  ای که بیمتر رو به اهزایم است وجود کودکانی که اصالًر پدیدهسوی دیگ

که از راه آمیز  یوک مورد باشنود زنوی      –یا اینکه سرپرست آنها یک نور است  هستند و

 ها نیز گریبانگیر آنان گردیوده، و هم پاشیدن خانواده با این حال تناسب از -بدنیا آمده اند

نوابودی   بخواطر جلووگیری از   اندشدهند، تا بآلخره مجبور کمجتمعات رربی را تهدید می

 کلی، متوسل به توویب یانون اجتماعی جدیدی شوند، تا موهوم خانواده و خانواده بطور

شوریک   جملوه: دو  بطور شکلی بفالم برگردد، این یانون شامل شنود مواده اسوت از    لو

ندگی نمایند، هرشند اگر از یک توانند بدون عقد نکاح، تازمانیکه خواسته باشند باهم زمی

اهوزایم یاهتوه اسوت     رو موهوم ازدواع همنوع اجتماعی شویوع و این جنس هم باشند، از

بطور مثال، در متن گزار  ساالن  انستیتوت تفقیقات جمعیوت شوماری هرانسوه کوه بوه      

 هرانسوه در  )کموور  متن آن شنوین آموده اسوت:    پارلمان آن کمور پیمکم شده است در

به  نکاح رو عقد این کمورها که در سویدن یراردارد ناروی و هارم بعد از هنلند ومرتب  ش

 کوه سواالنه   کورده اسوت،   نکاح بواز  بدون عقد کاهم بوده، هرصت را برای روابط آزاد و

، شنانکه پیونددنامند، بویوع میممروع که آنرا ازدواع میگونه روابط نااین زهزار ا (454)

زن  مورد، و  با مستمر، بدون عقد نکاح میان هم جنسان، مرد ه وآمیز  همیم معاشرت و

گونه روابط میوان همجنسوان وایوع    این ( از 44, 444) گیرد که ساالنهزن، صورت می با

 (. گرددمی

 توجیهی اجتماعی و موادر یانون و پیچیدگی در همچنان گرایم دوگانه و -8

شخویت  هویت و دهد، ومی ی یرارگمراه و هاهتنه در اخالیی، جوامع مسلمانان را

 گرداند، وتاریک می آنان مبهم و راه را بر ممکوک ساخته، و را هرهنگی آنان اجتماعی و

گمراهی  سرگردانی هکری و را در آنها مردم را از نور هروزان اسالم مفروم گردانیده، و

یک جامعه متمکل  دانیم کهسازد. شنانکه میبست مواجه مییرار داده همه امور را به بن
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 های هرهنگی، اجتماعی، ایتوادی، سیاسی وباشد که برپایههای پیوسته مردم میاز حلقه

دیگر  بدی بر ها، تأثیریکی از این پایه ایجاد هرگونه خللی در نهاده شده، و اخالیی بنا

مورد اصالح هرگونه خللی باید  شود تا درسبب می این خود گذاشت، و خواهد هاپایه

 پیوستگی یانونی هرپای  آن باید بر شامل داشت، بدین ملفون هم آهنگی و نظر ید ود

گذاشته شود،  دهد، بنامی جایگاه درستم یرار اساس هرامین الهی که امور را در نواب و

  ﴿ هرماید:می شنانکه خداوند                   

   ﴾ ( :٩٨هولت.) 

سووی   ای ازهرستاده یابد، هروآن راه نمی آن در پمت سر از پیم روی آن و باطل از»

 . «حکمت ستوده است با () اهلل

بوه   جوامع مسلمانان برشیوده شوود، و   مقررات الدینی سکولرستی از لذا باید یوانین و

ورزد، کرامت انسانی که اسالم به آن تأکید می حقو  ووایعی  های عملی وبمریت نمونه

احترامی  تجلیل و داد شریعت، و عدل و به زن هضای آزاد هراهم گردد تا از ارایه گردد. و

آشوتگی که بور   جلو هرگونه حمایت و شده، و مندکه آیین اسالم به آنان یایل است، بهره

مراکوز   ند، گرهتوه شوود توا بتواننود در    کارزشهایم صدمه وارد می زنهای پابند در دین و

خودمت بوه جامعو      تعلیمی در هضای آرام به تعلیم خود ادامه بدهند و در آینوده موودر  

 سالم باشند. اسالمی و هکذا یادر به تمکیل خانوادخ با عوت و



 

 

 هادرخواست ها وسفارش

 جوامع مسلمانان مسؤلیت امت و -1

یوانون الهوی، شوه     منفل شودن شوریعت و   و متالشی داشتن از حذر الف: احتراز و با

ارزشهای جامعه مسلمانان، زیرا اینکار نه  یا بازی کردن با اخال  و جزوی، و کلی یا بطور

تسلیم شدن به دشومنان   شدن و به مقهور معنوی بوده، بلکه منجر تنها شکست هرهنگی و

 بخمد. امت اسالمی تقویت می سلطان سیطرخ آنان را بر گردیده و

 دنیا و عقوبت الهی در مقابل دشمنان صورت گیرد، پس منتظر همچو هروتنی در گرا و

﴿: هرمایدمی آخرت باید بود، خداوند               

          ﴾ ( :٩١النور.) 

ای به ایمان رسد آن هتنه کنند، باید برحذر باشند ازتمرد می او هرمان پس کسانیکه از»

 . «به عذابی دردناکی گرهتارشوند یا

ریورت   (، وشوود )خممناک می کندریرت می خداوند»هرمایند: می صاکرم  پیامبر

  (.متوق علیه) «که شخص مفرمات خدا را انجام دهد آن ویت است خداوند در

جامعوه، کوه بایود مراجوع تعلیموی و       عوت اهوراد  ال  واخ حواظت از حمایت و -ب

ترهیهی  هرهنگی و وظیووی دراین راستا توجه جدی بخرع دهند. و از وسایل اطالعاتی و

 نگهداشوت ارزشوهای اخالیوی مفویط مسولمانان توجوه نمووده و        راه حوظ و ریره در و

همچنان  انا  و ور ومختلط شدن تعلیم، میان ذک از این راه بردارند، و های میثری درگام

 مهمتورین وسوایل حووظ و    همچوو ویایوه از   جلوگیری به عمل آید، زیرا ساحات کار در

این خود مقاومت و ایسوتادگی   رود، واخالییات جامعه بممار می پاکی و حمایت عوت و

های عین حال ضرب  یویی بر دشمنان بوده و باعم خنثی نمودن همه مکاید و توطئه در و

ن شوود، إ خره ناموس مسلمانان برراه انداخته اند، میبآل ضد عوت و حجاب وآنها که بر 

کن نمودن همه اشکال هر  گذاری ریمه شاءاهلل. شون همه دشمنان در پیمان سرنگونی و
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ترکیوب و ییاهوه    با حمایت و سردمداری سازمان ملل متفد، و مرد با تواوت میان زن و و

گوارا که از جانب  ءه و جنگ یویی را علیه این مبداتمکیل داد ای ممترکی رارربی، جبهه

مورد   خواستار مختلط سواختن زن و  خالق بمر توویب و نازل گردیده، آراز نموده اند. و

هرگونوه وسوائل    های زندگی هستند و برای تفقیق این هدف شوم شان ازهمه عرصه در

پوذیر  و اهتتواح    درکنند، پس باید جواموع اسوالمی بیودار شووند و     شیطانی استواده می

خوط   مد نظر بگیرند و یک حد و همه جوانب آنرا یبالً های رربی مفتاط باشند ومیسسه

مراکز اطالعاتی و تعلیمی و  هعالیتهای آنان تعیین کنند، زیرا میسسات و عدم تجاوز را در

های اسالمی بوه کثورت سورمایه    نمایندگیهای سیاحتی و توریفی و هرهنگی که در کمور

ی کرده اند، صرف بخاطر بهبود روابط ایتوادی و یا سیاسوی و کموک و همکواری    گذار

در تووادم   نبوده بلکه هعالیتهای آنان با مقاصد، اهداف، هرهنگ و اخوال  اسوالمی کوامالً   

کنود. و  شوند که ارزشهای امت مسلمه را تهدید میخطر بزرگی مفسوب می وایع شده و

برخاسوتن هموه    ، نیاز بوه ایسوتادن و  انددادهدف یرار ه های اسالمی راکه آنها کمور هعالً

مردمان مخلص به دین، از جمله علما، دانممندان، اندیممندان، متخووان علمی، مردمان 

هوا را  بآلخره عام  مردم دارد که دوشوادو  هوم، صواحبان ایون برناموه      برجسته، تجار و

ه اهراد جامعه را از شر آنوان  هم حق برگردانده، و زن مرد و اصالح نموده  به راه راست و

 نجات دهند.

 رانووان وهوووس مسوولمانان واجووب اسووت تووا دسووت نادانووان و بوور والیووان امووور -ع 

ریوره وظیووه انجوام     اطالعاتی و یا یا هرهنگی و ساحات تعلیمی و پرستانی که درشهوت

 حقو  شرعی زنوان مویمن پایموال گوردد، همچنوان      نگذارند تا دهند، کوتاه ساخته، ومی

دهنود و از اینوراه   آنانیکه مفاهل هفما را طرح ریزی نموده و آنرا برپا نموده و انتمار می

کنند و حیثیوت و شورف و   لک  بدنامی را به جوامع اسالمی و ارزشها و آداب آن وارد می

از آنکه خود ایمان  خبرریزانند تا بتوانند باداران خود را راضی کنند، بیآبروی همه را می

گوی و دیووثی در جامعوه بوه     رذالوت و هرومایوه   تغذیه شده و میسسین پسوتی و  به حرام

به سبب هریب خوردن آنهوا   روند. طبعا بیمتر شان به سبب جهل و نادانی و یاحساب می
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نه تا الفال معیار و مقیواس تریوی و تمودن     بوده که نه از ارزشهای دین اسالم باخبرند و

 ص پیوامبر اکورم   همچو اشخاص گرهته شوود.  جلو پس باید حقیقی را درک توانسته اند،

  (.روایت ابوداود). «ق برگردانیدبسوی ح و وی را دست ظالم بگیرید از حتما» هرمایند:می
علماء و دانممندان و مولفان جامعه باید در زمین  وجیبه دینی، مسئولیت شرعی  -د

عوت کنند و ازکارهای نا خود را در یبال جامعه هرامو  نکنند و مردم را به خیرخواهی د

کنند ولو که به جهات پسندیده وا دارند و هر تفریکی را که از هر جانب مماهده می

هرحالت آنرا نادیده  دیپلوماتیک هم ربطی داشته باشد و یا اینکه کوشک بنظر بخورد در

تواوت نمانند بلکه برضد آن عکس العمل جدی از خود نمان نگرهته در مقابل آن بی

د و عوایب همه هعالیتهای مغرضین را به آگاهی مردم برسانند شون واجبات و بدهن

ضروریات شرعی و حوظ اساسات و شعائر دین از هر شیز مقدم تر است. و به تأکید که 

صفاب کرام و  و ص در اینگونه حاالت ایستادگی و حق را بیان کردن از شیوه های پیامبر

 خداوند د علمای امروز به آنها ایتدا کنند.علمای سلف صالح این امت است که بای

﴿هرماید: می                                

           ﴾ ( :٤٥٩آل عمران .)«که به  شما گروهی باشند از باید و

آن گروه ایمانند  ناپسند منع کنند و ازکار پسندیده امر، و بکار دعوت کنند و خیر

 .    «رستگاران

 بیان و تأکید براینکه پنهان نمودن علم خطربزرگی است، بوی ه هنگامیکه در -و

 ﴿هرماید: می خداوند صورت گیرد، توضیح آن در ویت ضرورت تأخیر      

                             

            ﴾    (.٤٩٢ مران:ل ع)آ  

 یهوود و ]ب داده شوده  کسوانی کوه بوه آنوان کتوا      یاد کن هنگامی را که خداوند از و»

کتمانم نکنید، پوس آن   پیمان گرهت، که حتما باید آنرا برای مردم بیان نمایید و [نواری
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هروختنود، شوه بود اسوت آنچوه       آن را به بهوای نواشیز   عهد را پمت سرخود انداختند و

حقویی برخوردی صورت گیرد،  اخالیی و هنگامیکه با مبادی دینی و . خووصاً«خریدند

شورعی   مقرراتی که با ارزشوهای اجتمواعی و   ر از این، توجیه نمودن توامیم وخطرناکت و

یوا اینکوه    تورس، و  یوا از روی بویم و   مغایر است، شه این توجیه از روی رربت باشود و 

یواعود شورعی    اساسی که مخالف بوا نوووص و  بی توجیه آن بمنظور مولفت خیالی و

 است باشد. 

 اخالیوی و  اجتمواعی و  ییموت هرهنگوی و     وامت باید آگاه باشد براینکوه ارز  -ی

خواهنود  حقویی که بر کمورهای رربی حکمورماست، بسیار ناشیز بوده با وجود آنهم می

های رربی آنرا بر جهان ناهوذ و پخوم نماینود، کوه نوه تنهوا سوازگار        جبر دولت بازور و

سواس  یح نیست، بلکوه اصوال برا  صف مقررات درست و یوانین و باسرشت پاک انسانی و

های هرهنگی میراثی بنا گذاشته شده که پمتیبانی از هرهنگ مخترعان آن نموده، و با معیار

مورد  کند تا درتوادم است. که این خود ایجاب می هطرت سلیم در بسیاری از احوال در

اسواس   صفه گذاشتن بر اینکه کلیه حقو  بر جهانی بودن مبادی حقویی آن، و اهلیت و

نظور در موورد   اهمیت این تجدیود  ما بر ، تجدید نظر صورت گیرد، وآن پایه گذاری شود

 دییوق و  هورامین درسوت و   سوالم، و  عقل درست و پرتو هطرت سلیم و حقو  انسان، در

نماییم، و مطمئنیم کوه  های آسمانی بر آن اتوا  نظر دارند، تأکید میبجایی که همه دیانت

، در دیگر آیینی پیدا نیست، کوه جوای   مبادی حقویی آیین اسالم این همه اوصاف جز در

و مقیاس کاملی  معیار کاملتری، که بتواند از ارز  جهانی برخوردار بوده، و گزین بهتر و

 مورد سرنوشت حقو  انسان را دارا باشد. در

 مسؤلیت زن مسلمان

های شریعت رزن مسلمان الزم و واجب است تا در پایبندی خویم به دستو بر –أ

آنچه دراین راستا بوی تعلق  های خومان  دشمن کوتاهی ننماید، وهماروجود  مطهر، با

ای که آنرا هریض  باید پایبندی تام به حجاب شرعی داشته باشد بگونه ،گیرد اینست کهمی

برابر این  در یقین کامل داشته باشد که خداوند نموده و به آن اهتخار دینی دانسته و
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پرده بودن زن  در که حجاب و اینرا درک کند داد، و عبادت، وی را پاداشی بزرگ خواهد

کرامت وی، و زدودن توهین  حوظ عزت و مهربان، و پروردگار خمنودی مسلمان، بخاطر

 از اوست. تفقیر و

 پاکدامن به حجواب شوان، مطوابق مقوررات و     عوت و های باپایبندی زن بدون تردید

همترین وسایلی است که جامعوه را  م زنان به آن، از سوار  نمودن سایر احکام شرعی، و

 متجاوز بر کمین، و نمسته در مقابل دشمنان در داشته، وها مفوون نگهپلیدی از رذایل و

شنوگ زدن زن   نماید، شنانکوه پایبنودی و  خروی ما مقاومت میا موالح دنیوی و مناهع و

سای   در شود، خووصاًحساب می -به توانم نظر –مسلمان به حجابم، جهادی بزرگی 

 وری که امروز دشمن علیه این اصل شرعی آنرا اهروخته است. جنگ شعله

برده،  های اجتماعی خود پیاین یک ضرورت اجتماعی است که زن به مسئولیت -ب

حقیقی خود را در جامعه ادا کند. زن مسلمان باید در  طبق مقررات شرعی، نقم اصلی و

 حقیقوی کوه در   نقوم ارزنوده و   رهته وبرداشت مسئولیت اجتماعی خویم سهم هعالی گ

به اجرا در آورد، که از جمله نمای  جامعه دارد، از البالی بندگی وایعی ا  به خداوند

مستقر بودن  پرور  درست هرزندان، سرپرستی شایسته خانواده، و اجتماعی آن، تربیت و

 و حمومت  حیوا و  ، و-مگر اینکه بخواطر ضورورتی بیورون آیود      –وی در منزلم است 

نظور گرهتوه بخواطر     آبروی خویم را مود  کرامت و حوظ عزت و ظراهت ادبی شرعی، و

ضرورتی که از مفل ایامت خود خارع شده، آنورا رهوع نمووده واپوس بخانوه برگوردد و       

آنانرا  همیمه کوشا باشد تا عوت و پاکیزگی را در جامعه و میان سایر زنان انتمار بدهد و

مفاسوبه   حقوو  خداونود و   زنان ثروتمنود را از  ماید، وهساد برحذر ن از لغز  در شر و

 توا مبوادا موال و    -با آنکه نوقه آنان بردو  شوهرانمان اسوت –با آنان آگاه ساخته  اهلل

ل خریود  یا اسراف در وسایلی که یاب ارز ، ویا امور بی دارایی خویم را در راه باطل و

احسوان   های خیور و راه ند، بلکه دریا مودپرستی تلف ننمای ونبوده، آن هم بخاطر ریابت 

در خاتمه و گردد، بمورف برسانند. هرآنچه سبب خمنودی خداوند متعال می به مردم، و
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توجه جدی صورت  نست که باید در ناحی  آموز  زنانشیزی مهمی که باید تذکر یابد ای

حرکوت  ارادخ خداونود، بدینوسویله    که به خواست و –البته بعد از بررسی علمی  –گیرد 

تضمین  های مسلمانان بسرعت پایدار و بریرار خواهد شد، وجامعه بیداری حقیقی زن در

حکموت، بوه    بوا  یدرتمند و آگاه بر همه شیز، و کنندخ حقو  مسلم وی که خداوند دانا و

مثبتوی   انکمواف جامعوه نقوم هعوال و     در راه پیمرهت وو آنها عطا هرموده خواهد بود، 

 گذرنود، و آن می ن طی نمودن مراحلی هجیعی که زنان ررب ازوایعی خواهد داشت، بدو

کنند. زنان مسلمان با عملی نمودن ارشادات الهی و جامعه را به سرشت وخیمی دشار می

انواف برای کسوانی خواهود بودنود کوه خواسوتار       عدل و نمون  از ص سنت پیامبراکرم

 ن یضویه بوه نقموه کموی، و    صالح برای زنان جهان اند. بدیهی است که ای خیراندیمی و

طرح ریزی متعددی نیواز دارد   برنامه و ها، وسازمان انجمن و پیمودن مراحل پی درپی، و

تنویذ آن ایدام صورت گیرد، تا باشد که این  مقررات مربوط به زنان و تا در ایجاد یانون و

لوذا  های آن نقوم اساسوی داشوته باشود،     سند شرعی در راه تفکیم بخمیدن یکی از پایه

 هوای اجتمواعی، و  بردانممندان شرعی الزم است تا همگام بوا اهول اختوواص در زمینوه    

سواختار روشوی سوالمی مربووط بوه       ریره گردهم آمده بر ترکیب و تربیوی و ایتوادی و

بخواطر   ریره به نتیج  مثبتی رسیده و توریح و مسایل زن، شون آموز ، کار، سر گرمی و

احکام شریعت سر  ها که ازترکیب ساختن این ساختار و مفقق های عملی وتعیین برنامه

های وایعی بمنظور تنویذ ایون  شممه گرهته باشد ایدام نمایند، پس مقرر نمودن طرز عمل

 ها باید بر دو اساس پایه گذاری شود:برنامه

مقاصد شریعت پایوه   احکام و دالیل شرعی از جمله عقاید و اساس مدارک و اول: بر

 گذاری گردد. 

 تازه زندگی داشته باشد. توا حمایوت درسوت و    دوم: هم آهنگی وایعی با مسایل نو و

های سودمندی باز گردد تا مردم از زندگی آرام راه جامعه مسلمانان تفقق یاهته و سلیم از

متخووان الزم اسوت کوه همچوو     مرهه وایعی برخوردارگردند، شنانکه بردانممندان و و

 مقاصود شوریعت و   دیون خودا و   ت کسانی نگذارند کوه از ناک را بدسامورخطر مسایل و
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 معنوی خوورده انود، و   یا آنعده مردمانی که شکست هرهنگی و احکام آن آگاهی ندارند و

تعین  های حل مقرر ونباید بر اساس آن راه هایی امروزی نمایند ونباید آنرا تسلیم رویداد

خواهی مردم خیر اندیمی وخیراهقت با موالح شرعی، که ضامن گردد که احتمال عدم مو

 ساختار آن حاصل علم شورعی درسوت، و   ها واست داشته باشد. همچنان باید این برنامه

های حیاتی درخور تغیر توورهای خیالی و وهمی بوده پیم آمد دور از هرگونه اندیمه و

های از پیمکم نمودن برنامه یا دشواریها مد نظر گرهته باشد، و را، شه در مویع مناسب و

مردم را بوه بیراهوه    سنگین تمام شده، و زندگی روزمره دشوار و نمایمی که تطبیق آن در

آنورا بوا    ثبات گردیده وهای بیگیرد، شنانکه نباید تابع رویداد کماند، اجتناب صورتمی

جریان یرار دهد، از اینرو الزم است که  در احکام شریعت همدو  و مقاصد و اهداف و

 مودن دیدار و مجوالس درایون بواره میوان علموای شوریعت اسوالمی و       شتاب در هراهم ن

سازماندهی درسوت،   دلسوز انجام یابد، تا در روند اصالح جامعه و متخووان مخلص و

منایموه   اهمیوت اسوت، بفوم و    پور  نهایت مهوم و تربیوی که بی موارد ایتوادی و در و

یق را ندارد، ایودام عملوی   تعو صورت گیرد، تا به این وجیب  شرعی که گنجایم تاخیر و

آشونایی بوا وضوع     داری وبه عمل آید. نکته مهم اینست که باید به کیویت و آیوین موردم  

اعتقواد   یا توادم آنان بوا موکووره و   شر و و بدون اینکه خیر –زندگی آنان آگاهی داشت 

 ارزشوی را  زیرا امکان دارد با مرور زمان وضع دگرگون گموته و  –نظرگرهت  مردم را در

مردم را بسوی خود هورا   کسب نماید که از جمله تقاضاهای اساسی جامعه شمرده شود و

آید، مسال  جدایی است، آنگاه نه تنهوا رهنموایی   اینکه شه نتایجی از آن ببار می خواند، و

 تغیر جهت دادن نیز کاری ممکلی خواهد شد. و در دشوار خواهد بود بلکه مقابله با آن و

تر و سازم که تومیم و عزم شما را راسخای شما را باخبر میم ده امه ازخاتم  این وثیقه ن

دین  گردد و آن اینکهگی هرشه بیمتر و مزید تان میساخته ان شاءاهلل سبب آماده تریاطع

تر بووده  های جهانی نسبت به همه ادیان سریعتوده انتمار میان ایمار و اسالم در پخم و

های کموور  شوند بیمتر آنهوا از نی که ممرف به آیین اسالم میکسا – ةالمنوالفمدهلل و –
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نام نموودن  منظوور بود  رربی بوی ه زنان آنهاست، که با وجود حمالت شدید و پیهمی که ب

 پوذیرد علوی الوررم آن   جوامع اسالمی انجام موی  زشت جلوه دادن وضع زن در اسالم، و

شووند و خداونود متعوال    می همه، به ندای اسالم لبیک گوته و به این دین مقدس ممرف

عوذاب و زنودگی    هرمایود و آنهوا را از ایون هموه  رنوج و     عطا می شرف ایمان را به آنها

مبادی ساخت بمر که از هدایات  ررب، که سالها در زیر سای  یوانین و ریتبار پرممقت و

 از برند، رهایی بخمویده و می های ارزشمند اسالم بسیار بدوراست زندگی بسررهنمود و

جهانیان  گارآیین اسالم که از جانب پرورد کرامت حقیقیی که زیرسای  شریعت و آزادی و

 کردند برخوردار گرداند.برای بمریت مقرر شده، احساس تمنگی آنرا می
 جمعین.أعلی نبینا محمد وعلی آله وصحبه  وصلی هللا

 

 


